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  HOTĂRÂREA NR.160 
din 31 octombrie 2013 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al 
județului Mureș, cu modificările și completările 

ulterioare 
  
 

  Consiliul Județean Mureș, 
  Văzând Expunerea de motive nr.19653/24.10.2013 
prezentată de către Direcția Economică, precum și avizul 
comisiilor de specialitate, 
 Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) și art.97 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

hotărăște: 
 

 Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean 
nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul public al județului Mureș, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 - poziția nr.3586 Centrul de Îngrijire prin Terapie 
Ocupațională Glodeni, coloana (4) "Elemente de 
identificare", se modifică și va avea următorul cuprins: 
"Comuna Glodeni, nr.210/A, investiție din fonduri PHARE, 
clădire tip subsol+parter, edificată pe fundație de beton, 
zidărie din cărămidă, cu acoperiș de tablă ondulată, 
compusă din: subsol 150,77 mp, parter 861,50 mp și teren 
aferent în suprafață de 10.300 mp, iar coloana 7 "Situația 
juridică actuală", se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Proprietar județul Mureș-investiție Phare, administrator 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, evidenţiat în CF nr.50069 Glodeni, nr. cad. 162, nr. 
top 940/2/1/2." 
 Art.2. Se însărcinează Direcţia Amenajare Teritoriu şi 
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş cu 
întocmirea documentaţiei de intabulare a imobilului 
menţionat la art.1. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei 
Economice, Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism din 
Consiliului Judeţean Mureş şi Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş care răspund 
de aducerea sa la îndeplinire. 
 

  
 
 
    

     PREŞEDINTE                           Contrasemnează 
            SECRETAR 
     Ciprian Dobre                                                              
                    Aurelian-Paul Cosma                                                                                                                              
 
  
 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția Economică  
Nr.19653/24.10.2013 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului 

Mureș, cu modificările și completările ulterioare 
 
 Inventarul bunurilor din domeniul public al județului 
Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a 
Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin H.G. 
nr.548/1999 și a fost însușit de Consiliul Județean prin 

H.C.J. nr.42/12 iulie 2001. 
 Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor 
și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a 
fost atestat prin H.G. nr.964/2002. 
 Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări 
și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu 
județean, ultimele modificări înregistrându-se în baza 

H.C.J nr.34/27.03.2008, când Anexa la H.C.J nr.42/2001 
s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se 
bunurilor imobile și mobile o nouă numerotare. 
 În cadrul Programului Phare/2003/005-551.01.04.01, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș, a câștigat 5 proiecte pentru 
restructurarea Centrelor de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Brâncovenești și Călugăreni, a Centrului 
de Îngrijire și Asistență Reghin și înființarea a 2 Centre 
de Îngrijire prin Terapie Ocupațională la Glodeni și 
Căpușu de Câmpie. 
 În urma investițiilor realizate, au rezultat 5 clădiri în 
care se desfășoară servicii de asistență socială de interes 
județean.  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, 
privind bunurile proprietate publică, imobilele în care își 
desfășoară activitatea instituțiile publice de interes 
județean, fac parte din domeniului public al județului. 
 Astfel, prin H.C.J. nr.108/2008 au fost cuprinse în 
domeniul public al judeţului Mureş, imobilele realizate 
din fonduri Phare destinate activităţii de asistenţă socială 
și au fost date în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 
modificându-se în mod corespunzător Anexa la HCJ 
nr.42/2001, prin introducerea la Secţiunea "Bunuri 
imobile" a acestor poziţii noi. 
 La poziţia nr.3586 a fost cuprinsă clădirea Centrului 
de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Glodeni, fără 
terenul aferent acesteia, întrucât la momentul respectiv, 
terenul era în proprietatea privată a comunei Glodeni, cu 
drept de folosinţă gratuită în favoarea Consiliului 
Judeţean Mureş - Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Mureş, pe durata existenţei 
construcţiei. 
 La solicitarea Consiliului Judeţean Mureş, prin 
Hotărârea nr.70 din 29.09.2011, Consiliul Local Glodeni a 
aprobat transmiterea terenului în suprafaţă de 10.300 
mp aferent Centrului de Îngrijire prin Terapie 
Ocupaţională în proprietatea publică a judeţului Mureş. 
 Ca urmare prin hotărârea nr.142/2011 s-a completat 
poziţia nr.3586 din Anexa la H.C.J. nr.42/2001 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniul public al judeţului Mureş, cu terenul aferent 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot142_2011.htm#exp


 

 

imobilului în care funcţionează "Centrul de Îngrijire prin 
Terapie Ocupaţională Glodeni". 

 Din eroare, în Hotărârea Consiliului Local Glodeni 
nr.70/2011 apare că acest teren a fost evidențiat în CF nr. 
50041 Glodeni, nr. top. 50041, dar în realitate, el este 
evidențiat în CF nr. 50069 Glodeni, nr. cad 162, nr. top 
940/2/1/2". Drept urmare, se impune îndreptarea acestei 
erori materiale pentru a putea fi intabulat în favoarea 
județului Mureș. 

  
 

 
 

Având în vedere cele prezentate supunem spre 
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.     
 
 
PREȘEDINTE      DIRECTOR EXECUTIV 
 
Ciprian Dobre       Bartha Iosif 

 

_________________________________________________________________________________________________
       
    

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.161 
din 31 octombrie 2013 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean 
Mureș pentru anul 2013 

 
 Consiliul Judeţean Mureș,  
 Văzând Expunerea de motive nr.20.619/24.X.2013 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru 
anul 2013, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19, a art.48, alin.(1) și 

art.49 alin.(4), (5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97, 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

 Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.43/2013 
privind aprobarea bugetului Consiliul Judeţean Mureş 
pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conţinut:  
 „Art. 1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean 
Mureș pe anul 2013, la venituri în sumă de 
417.848.000 lei și la cheltuieli în sumă de 
468.848.000 lei, pe secțiune de funcționare și pe 
secțiune de dezvoltare, conform anexei nr.1” 
2. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut:  
 „Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului 
Județean Mureș și al instituțiilor finanțate integral 
sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș cu 
detalierea cheltuielilor pe articole și alineate, 
conform anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/124”. 

    3. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/1/a, 2/4/b, 2/10, 
2/15/b, 2/16/a, 2/17/a, 2/18, 2/25, 2/26/a, 2/27, 2/28/a, 
2/31, 2/33, 2/34, 2/45, 2/46/b, 2/47/b, 2/48, 2/49/b, 
2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 
2/57/a, 2/58/a, 2/59/b, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 
2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 
2/71/a, 2/79, 2/84/a, 2/88, 2/89/a, 2/90, 2/97, 2/118, 
3/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/4, 3/5, 3/6/a, 3/7, 3/8, 3/9, 3/11/a, 
3/12/a, 4/1/b, 4/2/a, 7/c, 8/b, 9/a și 10/a la HCJ nr. 
43/2013 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 
1/1/c, 1/2/c, 2/1/b, 2/4/c, 2/10/a, 2/15/c, 2/16/b, 

2/17/b, 2/18/a, 2/25/a, 2/26/b, 2/27/a, 2/28/b, 2/31/a, 
2/33/a, 2/34/a, 2/45/a, 2/46/c, 2/47/c, 2/48/a, 2/49/c, 
2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 
2/57/b, 2/58/b, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 

2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 
2/71/b, 2/79/a, 2/84/b, 2/88/a, 2/89/b, 2/90/a, 2/97/a, 
2/118/a, 3/c, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/b, 3/7/a, 
3/8/a, 3/9/a, 3/11/b, 3/12/b, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c, 9/b 
și 10/b. 
   4. După anexa nr.2/119 se introduc 5 anexe noi, nr. 
2/120, 2/121, 2/122, 2/123 și 2/124. 

 Art.II. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/1/b, 2/4/c, 
2/10/a, 2/15/c, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/a, 2/25/a, 2/26/b, 
2/27/a, 2/28/b, 2/31/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/45/a, 2/46/c, 
2/47/c, 2/48/a, 2/49/c, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 
2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/c, 2/60/b, 
2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 
2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/79/a, 2/84/b, 2/88/a, 

2/89/b, 2/90/a, 2/97/a, 2/118/a, 2/120, 2/121, 2/122, 
2/123, 2/124, 3/c, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/b, 
3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/11/b, 3/12/b, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 
8/c, 9/b și 10/b fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund 
instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din 
cadrul Consiliului Județean Mureș.  
 
 
  PREŞEDINTE         Contrasemnează 
                 SECRETAR   
 Ciprian Dobre       Aurelian-Paul Cosma 
 
 
 
         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
  Direcția Economică  
Nr.20.619/24.X.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Județean Mureș, pe anul 2013 
 

 În conformitate cu prevederile articolului 19 din 
Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean 
Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
principali de credite; iar potrivit articolului 49 din aceeași 
lege,  în situația în care, pe parcursul execuției bugetare, 
din motive obiective, implementarea unui proiect de 
investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, 
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot 
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propune autorităților deliberative, până la data de 31 
octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între 

proiectele înscrise în programul de investiții. 
 Prin adresa nr. 9813/07.10.2013, DSP Mureș comunică 
Spitalului Clinic Județean Mureș majorarea veniturilor cu 
suma de 1.141.000 lei în baza contractelor încheiate, iar 
prin adresa nr.11994/07.10.2013, se comunică majorarea 
veniturilor cu suma de 19.000 lei pentru Spitalul Clinic 
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni. 

Propunem majorarea bugetelor celor două spitale cu 
sumele respective.  
 În baza contractului de sponsorizare 
nr.1723/20.09.2013, SC AZOMUREŞ S.A a virat în contul 
Consiliului Județean Mureș suma de 44.000 lei pentru 
susţinerea Programului de interes public judeţean 
”Oamenii, oraşul, palatul, strada”. Potrivit dispozițiilor 

legale, cu fondurile bănești primite de la persoanele 
juridice și fizice în baza unor contracte, sub formă de 
donații și sponsorizări, se majorează bugetul de venituri și 
cheltuieli, respectiv creditele bugetare ce se vor utiliza cu 
respectarea destinațiilor stabilite de transmițător.  
 Nivelul maxim al cheltuielilor de personal în bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2013 aprobat în baza Deciziei 

directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş 
nr.169/25.03.2013 a fost de 131.084.000 lei. Prin Decizia 
nr.34412/29.09.2013 a şefului Agenţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Mureş s-a comunicat nivelul maxim al 
cheltuielilor de personal în sumă de 137.281.000 lei faţă 
de 146.516.000 lei necesar până la finele anului 2013. 
 În vederea asigurării plăţilor la cheltuielile de personal 

în luna noiembrie 2013, la Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi 
la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Mureş, cu încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de 
personal stabilit prin Decizia nr.34412/29.09.2013, este 
necesar redistribuirea sumelor în cadrul volumului de 
buget aprobat, astfel: 

 diminuarea prevederilor bugetare la cheltuieli de 
personal, concomitent cu suplimentarea 
prevederilor bugetare la bunuri şi servicii cu 
aceeaşi sumă , la următoarele instituţii : 

- 656.000 lei Autorități Executive;  
- 60.000 lei Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor; 
- 15.000 lei Serviciul Public Județean Salvamont; 
- 18.000 lei Serviciul de Pază a Obiectivelor de 

Interes Judeţean; 
- 123.000 lei Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă nr. 3 SAM Reghin; 
- 125.000 lei Biblioteca Județeană Mureş; 
- 202.000 lei  Muzeul Județean Mureş; 
- 157.000 lei Ansamblul Artistic Profesionist 

Mureșul; 
- 498.000 lei Filarmonica de Stat; 
- 620.000 lei Centrul Județean pentru Cultură 

Tradițională și Educație Artistică Mureș; 
- 91.000 lei Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel; 
- 17.000 lei Redacția Revistei Vatra; 
- 15.000 lei Redacția Revistei Látó; 
- 2.158.000 lei DGASPC Mureș; 
- 42.000 lei Cămin pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos; 
- 50.000 lei Camera Agricolă Județeană Mureș; 
- 1.285.000 lei Spitalul Clinic Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 
 suplimentarea prevederilor bugetare la cheltuieli de 

personal cu 5.870.000 lei la Spitalul Clinic 
Judeţean Mureş, concomitent cu diminuarea 

prevederilor bugetare a cheltuielilor la bunuri și 
servicii cu aceeași sumă, respectiv 

suplimentarea cu suma de 123.000 lei la Centrul 
Județean de Resurse și Asistenţă Educaţională 
Mureș; 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Mureș propune rectificarea în minus la venituri 
şi cheltuieli a bugetului pe anul 2013 cu suma de 
1.371.000 lei în baza comunicării primite din partea 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi și Inspecție  Socială. 
 

 Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean 
raportează realizarea de venituri proprii suplimentare în 
sumă de 75.500 lei și solicită majorarea bugetului cu 
această sumă în vederea achiziționării a două 
autoturisme. 

 
 Muzeul Județean Mureș solicită suplimentarea 
bugetului la venituri proprii cu suma de 194.000 lei în 
urma semnării contractului de finanțare a proiectului de 
cercetare cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării și utilizarea acesteia pentru achiziționarea de 

obiecte de inventar, acoperirea cheltuielilor de logistică 
și achiziționarea de mijloace fixe necesare derulării 
proiectului. 

 
 Analizând solicitările fundamentate şi propunerile 
ordonatorilor de credite ale instituţiilor subordonate, 
rezultă necesitatea şi oportunitatea următoarelor 

redistribuiri de sume prin: 
 diminuarea prevederilor  pe  capitole bugetare 

Capitol 51 
- Reparaţii palatul administrativ si reamenajări 

spaţii  -2.288.000 lei 
- Software -42.000 lei 

Capitol 54   
- Fond de rezervă -187.000 lei 

Capitol 67 
- Cheltuieli neeligibile Parc auto pentru sporturi 

cu motor -191.000 
- Restaurare hol mare Palatul Culturii -230.000 

lei 
Capitol 68 

- Cheltuieli curente -158.000 lei 
- Amenajare şi dotare teren joacă la CTF 

Sîncraiu de Mureş -10.000 lei 
- Amenajare curte interioară la sediul DGASPC 

Mureş Corp C -9.500 lei 
- Amenajare curte la casa de tip familial din Tg. 

Mureş, str. Barajului nr.3     -12.500 lei 
- Igienizări cameră Casa Speranţei -2.500 lei 
- Reparat scări acces Casa Speranţei -1.200 lei 
- Reparat gard Casa Speranţei -30.000 lei 
- Reparat instalaţie de incălzire Casa Speranţei -

4.000 lei 
- Bunuri şi servicii CRRN Luduş -518.000 lei 

Capitol 74 
- Transferuri proiect Împădurire Rîciu -100.000 

lei 
Capitol 84 

- Asistenţă tehnică din partea proiectantului  
"Extindere şi copertină faţadă sudică 
aerogară" - dirigenţie -9000 lei 

- Drumuri şi poduri - Documentaţii tehnico-
economice drumuri -32.000 lei 



 

 

- Drumuri şi poduri - Reabilitare pod pe DJ 106 
peste Valea Şaeş, km 93+756 (PT+execuţie) -

70.000 lei 
- Drumuri şi poduri - Reabilitare pod pe DJ 106 

peste Valea Şaeş, km 87+164 (PT+execuţie) -
63.000 lei 

 
 Suplimentarea prevederilor pe capitole bugetare 
Capitol 51 

- Instalaţie climatizare sediu administrativ ( 
proiectare şi execuţie) 1.391.000 lei 

- Autoutilitară 140.000 
- Echipamente de calcul 42.000 
- Combustibil 30.000 

Capitol 54 
- Bunuri şi servicii 35000 lei 

- Autoturisme (2 buc) 75.000 lei 
- Targă specială salvare montană 14000 lei 

Capitol 65  
- SF Amenajare cale de acces principală şi 

secundară 7000 lei 
Capitol 66 lei 

-Cheltuieli neeligibile - proiect Modernizarea şi 

dotarea ambulatoriului  SCJM 191.000 lei 
Capitol 67 

- Obiecte muzeale 32.000 lei 
- Cheltuieli  în cadrul proiectului de cercetare cu 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării 
şi Inovării: 

 Bunuri şi servicii 142.500 lei  
 Cheltuieli de capital (server, 

cameră foto şi accesorii, 
bază de date, pagină web, 
staţie de geopoziţionare, 
detector de metale)              
51500 lei  

- Acoperire curte interioară Muzeul de Etnografie 
cu structură metalică 70000 lei 

- Tablouri electrice şi cablare la Muzeul de 
Etnografie 30000 lei 

- Reabilitare 3 săli de expoziţie şi 2 holuri acces 
Muzeul de Etnografie 45000 lei 

- Reabilitare 4 săli expoziţie Palatul Culturii secţia 
de artă, înlocuire tablouri electrice, stabilizator 
tensiune, refacere luminatoare exterioare, 
înlocuire parţială hidranţi 70000 lei 

- Înlocuire robineţii tur calorifere cu robineţi 
termostataţi la sediul administrativ str. Mărăşti 
8A 5000 lei 

- Instalaţie iluminare pod Palatul Culturii şi pod 
clădire Muzeul de Ştiinţele Naturii 4000 lei 

- Verificare, întreţinere, refacere sisteme curenţi 
slabi la Muzeul de Artă, Palatul Culturii, 

Muzeul de Etnografie, Cetatea Medievală 6000 
lei 

- Bunuri şi servicii 120.000 lei 
 
Capitol 68 

- Branşament - alimentare cu energie electrica la 
CIA Reghin - str. Pandurilor nr. 34A- 

proiectare si execuţie 10000 lei 
- Branşament - alimentare cu energie termica ( 

gaz) la CIA Reghin - str. Pandurilor nr. 34A- 
proiectare si execuţie 20000 lei 

- Împrejmuire cu gard la CIA Reghin - str. 
Pandurilor nr.34     20000 lei 

- Realizare cai de acces interior si exterior la CIA 

Reghin - str. Pandurilor nr.34      65000 lei 
- DTE pt. împrejmuire gard si realizare cai acces 

la CIA Reghin 6000 lei 
- DTE pt. împrejmuire gard si realizare cai acces 

la CRRN  Reghin 8000 lei 
- Reparaţii curente cabinet medical 15.000 lei 
- Reparaţii curente (sală de mese, bucătărie, 

spălător vase, vestiar şi grup sanitar, magazie, 
centrală termică, birou, spălătorie) 22.700 lei 

- Reparaţii generale la corp clădire C2 26.000 lei 
- Reparaţii acoperiş 35.000 lei 

Capitol 84 
- Amenajare peisagistică acces Aeroport SF  

30.000 lei 

- Extindere şi copertină faţadă sudică aerogară, 
inclusiv taxe, avize şi cote legale 70.000 lei 

- Drumuri şi poduri – lucrări accidentale 
1.255.000 lei 

Capitol 87 
- Proiectul „Oraşul, Oamenii, Palatul şi Strada” 

14.000 lei 
- Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Regiunea 

2 Mureş -  6.000 lei 
- Asociaţia "Breasla cărţii maghiare" 5.000 lei 
- Clubul Sportiv "RingBox" Tîrgu-Mureş 5.000 lei 
- Operativitate în intervenţie pentru siguranţa 

comunităţii 120.000 lei 
- APIA (transport) 120.000 lei 
 
Față de cele de mai sus, propunem  aprobarea 

proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu anexele. 
 

  PREȘEDINTE                       DIRECTOR 
  Ciprian Dobre                      Bartha Iosif 
 
   

_________________________________________________________________________________________________
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    JUDEŢUL MUREŞ 
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HOTĂRÂREA NR.162 
din 31 octombrie 2013 

pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 

septembrie 2013 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.20.593/24.10.2013 
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 
30 septembrie 2013, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate 

Având în vedere prevederile art.49 alin (12) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) litera „a” şi 
art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 



 

 

 
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 septembrie 
2013, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 

      PREŞEDINTE        Contrasemnează 
                              SECRETAR 

      Ciprian Dobre 
         Aurelian - Paul Cosma 
 
 
ROMÂNIA     
JUDEŢUL MUREŞ      
CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Economică                
Nr.20592/24.10.2013 

PREŞEDINTE 
 

Ciprian Dobre 

 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 

privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 

septembrie 2013 
 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din 
Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi 
octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 
principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă 
publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 
deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două 
secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin 
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi 

excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de 
o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 
restante, pe de altă parte, să fie mai mare 
decât zero. 

 Potrivit datelor prezentate în Raportul privind 
execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 
septembrie 2013 execuția se încadrează în bugetul 
aprobat. 
 Față de cele de mai sus propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 
 DIRECTOR 
 
 Bartha Iosif 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
          ROMÂNIA 

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 173 
din 28 noiembrie 2013 

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pentru anul 2013 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
  Văzând Expunerea de motive nr.22.960/27.XI.2013 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 
anul 2013, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
  În conformitate cu prevederile OUG nr.99/2013 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, 
  Ţinând seama de dispoziţiile art.19 şi art.49 alin.(4), (5) 
şi (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
  În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97, 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 
  Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.43/2013 
privind aprobarea bugetului Consiliul Judeţean Mureş 
pentru anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
"Art. 1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2013, la venituri în sumă de 418.899.000 lei şi la 

cheltuieli în sumă de 469.899.000 lei, pe secţiune de 
funcţionare şi pe secţiune de dezvoltare, conform anexei 

nr.1" 
 
2. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/1/b, 2/16/b, 2/17/b, 
2/18/a, 2/19, 2/23, 2/24, 2/25/a, 2/26/b, 2/27/a, 
2/28/b, 2/33/a, 2/34/a, 2/37, 2/38, 2/39, 2/46/c, 
2/47/c, 2/49/c, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 
2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/b, 
2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 
2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/76, 2/84/b, 2/122, 3/c, 3/1/b, 
3/3/b, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/b, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 
3/11/b, 3/12/b, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c şi 9/b la HCJ nr. 
43/2013 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/d, 
1/1/d, 1/2/d, 2/1/c, 2/16/c, 2/17/c, 2/18/b, 2/19/a, 
2/23/a, 2/24/a, 2/25/b, 2/26/c, 2/27/b, 2/28/c, 2/33/b, 
2/34/b, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/46/d, 2/47/d, 2/49/d, 
2/50/c, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/c, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 
2/57/c, 2/58/c, 2/59/d, 2/60/c, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 
2/64/c, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/c, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 
2/71/c, 2/76/a, 2/84/c, 2/122/a, 3/d, 3/1/c, 3/3/c, 
3/4/b, 3/5/b, 3/6/c, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 3/10/b, 3/11/c, 
3/12/c, 4/1/d, 4/2/c, 7/e, 8/d şi 9/c, şi fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspund 
instituţiile subordonate şi direcţiile de specialitate din 
cadrul Consiliului Județean Mureș. 
 
 
 
      PREŞEDINTE        Contrasemnează 
                              SECRETAR 
      Ciprian Dobre 
         Aurelian - Paul Cosma 
 
         
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/raport_hot162_2013.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot162_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa3_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa3_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa3_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa4_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa7e_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa8d_hot173_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa9c_hot173_2013.xls


 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 22.960/27.XI.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Județean Mureș, pe anul 2013 
 
 
 În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea 
nr.273/2006  privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean 
Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
 Potrivit prevederilor O.U.G. nr.99/2013 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, subvenţia 
acordată de la bugetul de stat, prin transfer către bugetul 
local din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale pentru Camera Agricolă Mureş, a fost majorată cu 

suma de 128.000 lei.  
 De asemenea, potrivit prevederilor art.34, respectiv 
anexei nr.3 a O.U.G. nr.99/2013, sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului Mureş pe anul 2013, din 
care pentru finanţarea învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, se 

majorează cu suma de 923.000 lei.  
 Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş cu sumele sus amintite. 
 Potrivit adresei nr.21776/14.11.2013 Biblioteca 
Judeţeană Mureş solicită majorarea bugetului cu suma de 
16.035 lei pentru Centrul American Corner, sprijin financiar 
acordat de Ambasada Americană. 
 Prin Decizia nr.44838/22.11.2013 a şefului Agenţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Mureş s-a comunicat nivelul 
maxim al cheltuielilor de personal în sumă de 142.825.000 
lei faţă de 145.710.000 lei necesar până la finele anului 
2013, majorându-se astfel cu 5.544.000 lei faţă de 
8.429.000 lei. În vederea asigurării finanţării cheltuielilor 
de personal în luna decembrie 2013, se suplimentează 
prevederile bugetare prin realocarea sumelor pentru 
instituţii, astfel:  

- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Mureş 44.000 lei 

- Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 
Judeţean 193.000 lei 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 
Tg.Mureş 92.000 lei 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 
Tg.Mureş 23.000 lei 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 
SAM Reghin 133.000 lei 

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Mureş 190.000 lei 

- Biblioteca Judeţeană Mureş 59.000 lei  
- Muzeul Judeţean Mureş 76.000 lei 
- Ansamblul Artistic Mureşul 76.000 lei 
- Filarmonica de Stat Mureş 357.000 lei 
- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş 31.000 lei 
- Teatrul pentru copii şi tineret ARIEL 54.000 lei 
- Redacţia Revistei Lato 11.000 lei 
- Redacţia Revistei Vatra 12.000 lei 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş 1.924.000 lei 

- Cămin pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
45.000 lei 

- Camera Agricolă Mureş 39.000 lei 
- Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” Târnăveni 

991.000 lei 
- Spitalul Clinic Judeţean Mureş 1.508.000 lei 

 De asemenea, în urma solicitărilor fundamentate 

primite de la instituţiile subordonate, se propune 
redistribuirea unor sume între articole şi aliniate în cadrul 
aceluiaşi capitol, respectiv următoarele redistribuiri de 
sume prin:  
 diminuarea prevederilor  pe  capitole bugetare 

Capitol 51 – Autorităţi executive  
- Cheltuieli de personal -306.000 lei 

 
Capitol 54  
 - Serviciul Salvamont Salvaspeo 

- Cheltuieli de personal -8.000 lei 
         - Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 
Judeţean - bunuri şi servicii – 101.000 lei  

 

Capitol 65 
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 

SAM Reghin – bunuri şi servicii - 78.000 lei  
Capitol 67 

-  PT Restaurare Muzeul de Vânătoare Castel 
Gurghiu – 14.000 lei 

- Biblioteca Judeţeană Mureş – American Corner 

- Sistem de protecţie antiefracţie    -  2.000 lei 
- Biblioteca Judeţeană Mureş – bunuri şi servicii 

– 59.000 lei 
- Muzeul Judeţean Mureş – bunuri şi servicii – 

66.000 lei  
- Ansamblul Artistic Mureşul – bunuri şi servicii – 

76.000 lei 
- Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel – bunuri şi 

servicii – 32.000 lei 
- Filarmonica de Stat Tg.Mureş – bunuri şi 

servicii – 357.000 lei 
- Redacţia Revistei Vatra – bunuri şi servicii – 

12.000 lei 
- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş – bunuri şi servicii – 
25.000 lei  

Capitol 68 
- Lucrări reabilitare Corp B - sediu DGASPC 

Mureş -30.000 lei 
- Lucrări reparaţii corp A- sediu DGASPC Mureş -

30.000 lei 
- Igienizări interioare CRCDN Tg. Mureş, str. 

Branului -2.000 lei 
- Igienizări interioare CRCDN Tg. Mureş, str. 

Slatina -2.000 lei 
- Igienizări interioare CRCDN Tg. Mureş, str. 

Trebely 3-2.000 lei 
- Ceuaşu de Câmpie - str. Bala - Igienizări 

interioare CRCDN Tg. Mureş -2.000 lei 
- Reparaţii gard CTF Târnăveni –Plevnei – 3.000 

lei 
- Refacere trotuar CTF Târnăveni – Lebedei – 

1.000 lei 
- Reparaţii exterioare CTF Şincai – 3.000 lei 
- Refacere acoperiş la 4 case Bălăuşeri şi 

Câmpeniţa – 3.000 lei 



 

 

- Lucrări de igienizare la CTF Zau de Câmpie – 
1.000 lei 

- Lucrări montare gresie exterior - CTF Sângeorgiu 
de Pădure – 2.000 lei 

- Lucrări de reparaţii acoperiş la CTF Subcetate, 
reparaţii gard – 4.500 lei 

- Lucrări de înlocuire a scării parter-mansardă la 
sediul Complexului CTF Petelea – 6.000 lei 

- Zugrăvire interioară integrală a Centrului Materna 

– 2.000 lei 
- Lucrări reparaţii, întreţinere şi igienizare 

interioară - Corp A CIA Căpuşu de Câmpie – 500 
lei 

- Lucrări reparaţii, întreţinere şi igienizare 
interioară  Corp B – CIA Căpuşu de Câmpie 
4.800 lei 

- Lucrări reparaţii, întreţinere şi igienizare interior 
şi exterior – CITO CIA Căpuşu de Câmpie -3.700 
lei 

- Lucrări reparaţii, întreţinere şi igienizare interior 
şi exterior – LP CIA Căpuşu de Câmpie – 3.000 
lei 

- Cheltuieli curente  CIA Căpuşu de Câmpie – 

14.000 lei 
- Reparaţii generale la corp clădire C2 CIA 

Sighişoara – 13.500 lei 
- Cămin pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos – 

bunuri şi servicii – 32.000 lei 
 
Capitol 83 

- Camera Agricolă Mureş – bunuri şi servicii – 
39.000 lei 

 
Capitol 84 

- Drumuri şi poduri – asigurarea calităţii şi a 
controlului tehnic -5.000 lei 

 
 Suplimentarea prevederilor pe  capitole bugetare 
 
Capitol 51  

- Autorităţi executive – bunuri şi servicii 306.000 
lei  

Capitol 54  
Serviciul Salvamont Salvaspeo 
- Bunuri şi servicii  8.000 lei 
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor – 

bunuri şi servicii 12.000 lei 
 
Capitol 65  

- Centrul Şcolar  pentru Educaţie Incluzivă nr.1 
Tg.Mureş – bunuri şi servicii 33.000 lei 

- Centrul Şcolar  pentru Educaţie Incluzivă nr.2 
Tg.Mureş – bunuri şi servicii 87.000 lei 

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Mureş – bunuri şi servicii 60.000 
lei 

Capitol 67  
- Muzeul Judeţean Mureş – bunuri şi servicii 

10.000 lei 
- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională  şi 

Educaţie Artistică Mureş – bunuri şi servicii 
6.000 lei  

- Redacţia Revistei Vatra – bunuri şi servicii 15.000 
lei 

- Filarmonica de Stat Tg.Mureş – bunuri şi servicii 
80.000 lei  

- Bază de date pentru săpături arheologice 
Cetatea Medievală şi biblioteca Muzeului (2 

buc) 14.000 lei 
- Biblioteca Judeţeană Mureş – American Corner 

- Videoproiector 5.800 lei 
- Biblioteca Judeţeană Mureş – American Corner 

- Bunuri şi servicii 12.235 lei 
- Redacţia Revistei Lato – bunuri şi servicii 4.000 

lei 

 
Capitol 68 

- Lucrări reparaţii clădire arhivă- sediu DGASPC 
Mureş 30.000 lei 

- Refacere ferestre la 4 case Bălăuşeri şi 
Câmpeniţa 13.000 lei 

- Lucrări de igienizare şi întreţinere la 5 CTF şi 1 

garaj DGASPC Mureş 20.500 lei 
- Implementare program informatic D-Smart  

DGASPC Mureş 30.000 lei 
- Lucrări reparaţii acoperiş CIA Căpuşu de 

Câmpie - Corp A  26.000 lei 
- CIA Sighişoara - cheltuieli curente 13.500 lei 

 

Capitol 83 
- Camera Agricolă Mureş - utilităţi  2.000 lei 

 
Capitol 84 

-  Reabilitare pod pe DJ 106 peste Valea Şaeş, 
km 87+164 (PT+execuţie) 5.000 lei  

 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tg. Mureş, prin 
adresa nr.6410/2013 înregistrată la Consiliul Judeţean 
Mureş sub nr.22805/26.11.2013, ne comunică 
următoarele: 

Datorită cerinţelor impuse urmare a auditului 
AACR efectuat în vederea prelungirii valabilităţii 
certificatului de autorizare a aeroportului, a fost 
necesară luarea de urgenţă a măsurilor corective 
solicitate, majoritatea dintre acestea fiind necesar a fi 
incluse de urgenţă pe lista de investiţii/reparaţii aferentă 
BVC 2013. 

În vederea iniţierii şi finalizării, până la sfârşitul 
anului, a procedurilor de achiziţie a 
serviciilor/produselor/lucrărilor propuse, precum şi 
pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de AACR, se 
solicită redistribuirea sumelor rezultate din unele 
economii sau renunţări la unele obiective cuprinse în 
lista de investiţii şi reparaţii, după cum urmează: 

 Se diminuează următoarele poziţii din lista 
de investiţii : 
 

Investiţii finanţate din bugetul local: 
- „Analizator de calitate a energiei (pt. uzina 

electrică şi echipamente) de 400 Hz 
mentenanţă 1 buc” cu suma de 45.000 lei; 

- „Lucrări de balizaj şi sistem de iluminare 
platformă cu conformare la noile cerinţe de 
balizare (cf. proiect Icco)” cu suma de 
550.000 lei; 

- „Lamă şi dispozitiv de fixare tractor 1 buc” cu 
suma de 40.000 lei; 

- „SF+PT hangar aeronave capacitate maximă 
A320” cu suma de 60.000 lei. 
 

 Se majorează următoarele poziţii din lista de 
investiţii : 
 



 

 

1. Investiţii finanţate din bugetul local: 
- „SF Remiză PSI” cu suma de 55.000 lei; 

- „Realizare hărţi aerodrom cu conformare la 
reglementările aeronautice” cu suma de 
90.000 lei” 

- „Elaborare plan de management al faunei din 
perimetrul aeroportului şi zonele limitrofe” cu 
suma de 45.000 lei; 

- „Stâlpi iluminare platformă mobili şi retractabili 

(2 buc)” cu suma de 70.000 lei; 
- „Unitate de încălzire cu aer cald (heater)” cu 

suma de 115.000 lei; 
- „Proiect amenajare RESA (Runway End Safety 

Area)” cu suma de 35.000 lei; 
- „Utilaj de tractare echipament de împrăştiere 

substanţe solide pe pistă ( 1 buc)” cu suma de 

160.000 lei; 
- „Aparate de respiraţie individuală pentru salvare 

şi stingere incendii (4 buc)” cu suma de 
35.000 lei; 

- „Server Proliant  DL380 G7 Xeon Core Quad E 
5606 (2 buc)” cu suma de 19.000 lei; 

- „Windows 2008 Server (2 buc)” cu suma de 

8.000 lei; 
- „UPS 1000 VA, Rack mountable (1 buc)” cu suma 

de 3.000 lei”; 
- „Studiu de determinare a capacității portante a 

suprafețelor de mișcare” cu suma de 53.000 
lei; 

- „Calculatoare (2 buc)” cu suma de 7.000 lei. 

 
1. Investiţii finanţate din veniturile proprii ale regiei: 

- „Dotări  independente pentru obiectiv "Extindere 
şi copertină faţadă sudică aerogară"” cu  suma 
de 165.000 lei; 

- „Stâlpi delimitare interior/exterior cu bandă 
retractabilă” cu suma de 55.000 lei. 

Investiţii finanţate din tariful de securitate: 
- „Mentenanţă şi piese stoc tampon pentru TVCI, 

control acces şi alarmare” cu suma de 
82.000; 

- „Remediere riscuri identificate la sistemele de 
securitate  (TVCI şi CA)” cu suma de 14.000 
lei. 

4. Investiţii  finanţate din surse externe (credit 
furnizor): 

- „Autospecială PSI” cu suma de 1.650.000 lei. 
 

 Se diminuează următoarele poziţii din lista 
de reparaţii : 

- „Recolmatare rosturi la pista de aterizare 
decolare” cu suma de 283.000 lei. 
 

 Se majorează/adaugă  următoarele poziţii în 
lista de reparaţii : 

- „Lucrări de placare cu alucobond” cu suma de 
75.000 lei; 

- „Lucrări de refacere marcaje şi sisteme de 
semnalizare” cu suma de 22.500 lei; 

- „Reparaţii la drumurile de serviciu echipamente 

aeroportuare cu legătură la platformele de 
operare aeronave” cu suma de 130.500 lei; 

- „Reparaţii dale izolate la pista de 
aterizare/decolare, cale de rulare şi 
platformă (suprafeţe de mişcare) 2000 mp” 
cu suma de 55.000 lei. 

 

Faţă de cele de mai sus, propunem  aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu anexele. 
 
 PREȘEDINTE                        DIRECTOR 
 Ciprian Dobre                        Bartha Iosif 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.184 
din 19 decembrie 2013 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean 
Mureș pentru anul 2013 

 
 
 Consiliul Judeţean Mureș,  
 Văzând Expunerea de motive nr.24.114/13.XII.2013 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru 
anul 2013, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19, art.49 alin.(4), (5) 
și (6), art.61 alin.(3) și (6) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97, 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

 Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.43/2013 privind aprobarea bugetului Consiliul 
Judeţean Mureş pentru anul 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează, 
după cum urmează: 
    Anexele nr. 1/d, 1/1/d, 1/2/d, 2/1/c, 2/17/c, 2/18/b, 
2/25/b, 2/26/c, 2/27/b, 2/28/c, 2/33/b, 2/46/d, 2/47/d, 
2/49/d, 2/50/c, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/c, 2/54/c, 2/55/c, 
2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/60/c, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 
2/64/c, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/c, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 
2/71/c, 3/d, 3/1/c, 3/3/c, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/c, 3/7/b, 
3/8/b, 3/9/b, 3/10/b, 3/11/c, 3/12/c, 4/1/d, 4/2/c, 7/e și 
8/d la HCJ nr. 43/2013 se modifică şi se înlocuiesc cu 
anexele nr. 1/e, 1/1/e, 1/2/e, 2/1/d, 2/17/d, 2/18/c, 
2/25/c, 2/26/d, 2/27/c, 2/28/d, 2/33/c, 2/46/e, 2/47/e, 
2/49/e, 2/50/d, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/d, 2/54/d, 2/55/d, 
2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 2/63/d, 
2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 
2/71/d, 3/e, 3/1/d, 3/3/d, 3/4/c, 3/5/c, 3/6/d, 3/7/c, 
3/8/c, 3/9/c, 3/10/c, 3/11/d, 3/12/d, 4/1/e, 4/2/d, 7/f și 
8/e. 
    Art.II. Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe 
anul 2013 conform anexelor nr.11, 11/1, 11/2 și 11/3. 
    Art.III. Anexele nr.1/e, 1/1/e, 1/2/e, 2/1/d, 2/17/d, 
2/18/c, 2/25/c, 2/26/d, 2/27/c, 2/28/d, 2/33/c, 2/46/e, 
2/47/e, 2/49/e, 2/50/d, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/d, 2/54/d, 
2/55/d, 2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 
2/63/d, 2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 
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2/70/d, 2/71/d, 3/e, 3/1/d, 3/3/d, 3/4/c, 3/5/c, 3/6/d, 
3/7/c, 3/8/c, 3/9/c, 3/10/c, 3/11/d, 3/12/d, 4/1/e, 4/2/d, 

7/f, 8/e, 11, 11/1, 11/2 și 11/3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
   Art.IV. De executarea prezentei hotărâri răspund 
instituţiile subordonate şi direcţiile de specialitate din 
cadrul Consiliului Judeţean Mureş.  
 
 

  PREŞEDINTE                   Contrasemnează 
               SECRETAR   
        Ciprian Dobre             Aurelian-Paul Cosma 
 
 
         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
  Direcţia Economică  
Nr.24.114/13.XII.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Județean Mureș, pe anul 2013 
 

 În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 

credite. 
 Prin adresa nr.13644 din 09.12.2013 Spitalul Clinic 
Judeţean Mureş solicită unele reaşezări în cadrul aceluiaşi 
volum în lista de investiţii, iar Spitalul Clinic Municipal „Dr. 
Gh. Marinescu” Târnăveni, prin adresa nr.13912 din 
11.12.2013, solicită achiziţionarea a două aparate de uz 
medical, cu finanţare din surse proprii. 
 Potrivit Deciziei nr.47394/09.12.2013 a şefului Agenţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Mureş s-a comunicat nivelul 
maxim al cheltuielilor de personal în sumă de 145.728.000 
lei necesar până la finele anului 2013. 

În vederea asigurării cheltuielilor de personal în luna 
decembrie 2013, se suplimentează prevederile bugetare la 
acest capitol, prin diminuarea cu aceleaşi sume la bunuri şi 
servicii, la următoarele instituţii : 

- 126.000 lei Autorități Executive;  
- 12.000 lei Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor; 
- 3.000 lei Serviciul Public Județean Salvamont; 
- 41.000 lei Serviciul de Pază a Obiectivelor de 

Interes Judeţean; 

- 27.000 lei Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă nr.1 Tg. Mureş; 

- 42.000 lei Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă nr.2 Tg.Mureş; 

- 30.000 lei Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă nr.3 SAM Reghin; 

- 60.000 lei Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Mureş; 

- 26.000 lei Biblioteca Județeană Mureş; 

- 42.000 lei  Muzeul Județean Mureş; 
- 22.000 lei Ansamblul Artistic Profesionist 

Mureșul; 
- 62.000 lei Filarmonica de Stat; 
- 11.000 lei Centrul Județean pentru Cultură 

Tradițională și Educație Artistică Mureș; 
- 19.000 lei Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel; 

- 3.000 lei Redacția Revistei Vatra; 
- 3.000 lei Redacția Revistei Látó; 
- 587.000 lei DGASPC Mureș; 
- 10.000 lei Cămin pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos; 
- 5.000 lei Camera Agricolă Județeană Mureș; 
- 66.000 lei Spitalul Clinic Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 
- 1.263.100 lei Spitalul Clinic Judeţean Mureş. 

 În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.46/28.03.2013 a fost aprobată contractarea şi 
garantarea unei finanţări rambursabile interne/externe în 
valoare de 40 mil.lei pentru finanţarea următoarelor 
obiective:  

- Parc auto pentru sporturi cu motor – 20 mil.lei; 
- Sistem de management integrat al deşeurilor 

solide - 10 mil.lei;  
- Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-

Sărăţeni – 10 mil.lei. 
 În urma licitaţiei deschise, câştigătoarea contractului 
de achiziţie publică a fost declarată oferta CEC Bank SA. 
 Potrivit art.61 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, după aprobarea contractării împrumuturilor, 
cheltuielile finanţate din  acestea se reflectă în bugetul 
împrumuturilor externe sau interne ale unităţilor 
administrativ-teritoriale prin rectificare bugetară, în 
condiţiile legii, în limita tragerilor anuale autorizate 
aferente împrumuturilor. Acest buget al împrumuturilor, 
se regăseşte în anexa nr.11 la prezenta hotărâre. 
 
 Față de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu anexele. 

 
        PREȘEDINTE                      DIRECTOR 
        Ciprian Dobre                     Bartha Iosif 

_________________________________________________________________________________________________ 
        

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

 HOTĂRÂREA NR.185 
din 19 decembrie  2013 

pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe trimestrul IV 2013 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

 Văzând expunerea de motive nr.24.139/13.XII.2013 
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 
privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2013, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate 
 Având în vedere prevederile art.49 alin. (12) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) litera „a” şi 
art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
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hotărăşte: 
 

 Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia 
preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul IV 2013, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

     PREŞEDINTE       Contrasemnează 

                           SECRETAR 
     Ciprian Dobre                    Aurelian-Paul Cosma 
 
 
 
ROMÂNIA     
JUDEŢUL MUREŞ    

CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică               
Nr.24.139/13.XII.2013 

PREŞEDINTE 
 

Ciprian Dobre 
 

 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 

privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2013 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din 
Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi 

octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 

principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă 
publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 
deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două 
secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin 
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi 
excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de 
o parte și suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 
restante, pe de altă parte, să fie mai mare 
decât zero. 

 Potrivit datelor prezentate în Raportul privind 

execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pe trimestrul IV 2013, datorită faptului că 
execuția preliminată a bugetului cheltuielilor de personal 
depășește bugetul aprobat pentru anul 2013 se 
recomandă rectificarea bugetului Consiliului Județean 
Mureș și a instituțiilor subordonate. 
 Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
   DIRECTOR 

 
   Bartha Iosif 

_________________________________________________________________________________________________

 
        ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.186 
din 19 decembrie 2013 

privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al S.C. "Parc Industrial 

Mureş" S.A. 
 
 
 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive nr.24.150/13.12.2013 
a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2013 al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., adresa 
nr.519/12.12.2013 a S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
 În conformitate cu prevederile art.4. alin.(1) lit. "a" 
şi art.10 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, 
 Luând în considerare prevederile Ordinului 
Ministrului Finanţelor Publice nr.214/2013 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri 
şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 

 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(2) lit."d" şi ale 
art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 
rectificat pe anul 2013 al S.C. "Parc Industrial Mureş" 
S.A. conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 (2) Documentele din anexă modifică şi înlocuiesc 
anexele 1, 2, 4 şi 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.45/2013. 
 Art.2. Se mandatează dl. Sigmirean Mircea, în 
calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc 
Industrial Mureş" S.A., să voteze în Adunarea Generală 
a Acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat, 
conform articolului 1. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. "Parc 
Industrial Mureş" S.A., Direcţiei Economice din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş şi dl-lui Sigmirean Mircea, 
care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 
  PREŞEDINTE      Contrasemnează 

                    SECRETAR  
     Ciprian Dobre 
          Aurelian-Paul Cosma 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/raport_hot185_2013.doc
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          ROMÂNIA 
       JUDEŢUL MUREŞ 

   CONSILIUL JUDEŢEAN 
     Direcţia Economică 
    Nr.24.150/13.XII.2013 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. "Parc Industrial 

Mureş" S.A. 
 
 
 Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la 
SC Parc Industrial Mureş S.A., societate înfiinţată în 

anul 2003 cu scopul administrării Parcului Industrial 
Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului PHARE 
2001 Facilitatea Suplimentară pentru Investiţii, fiind 
asociat cu următoarele consilii locale: Ungheni, 
Sânpaul, Iernut şi Luduş. 
 În conformitate cu prevederile articolului 4 alin.(1) 
lit”a” din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau 
deţin o participaţie majoritară se aprobă prin hotărâre a 

consiliului judeţean.  
 De asemenea, art.10 alin (2) din OG nr.26/2013 
prevede că operatorii economici pot proceda la 
rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli prin 
hotărârea consiliului judeţean, atunci când din motive 
temeinic justificate sunt necesare modificări ale 
nivelului unor indicatori economico-financiari aprobaţi, 
astfel: 

 depăşirea limitelor maxime la cheltuielile de 
natură salarială, 

 reducerea profitului brut/majorarea pierderii 
şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat 
sau local, 

 reducerea productivităţii muncii, 
 creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei 

venituri totale, 
 depăşirea nivelului plăţilor restante, 

 în alte situaţii impuse de prevederile legale. 
Prin adresa nr.23980/12.12.2013 SC Parc 

Industrial S.A. prezintă propunerea de rectificare a 
bugetului pe anul 2013. 
 Rectificarea bugetara este necesară în special 
datorită reducerii substanţiale a veniturilor societăţii din 
cauza nefinalizării negocierilor privind vânzarea unui 

teren în valoare de 432.193 lei. De asemenea s-au 
redus veniturile din chirii şi taxa de administrare, ca 
urmare a diminuării numărului de chiriaşi, respectiv nu 
a fost posibilă încasarea taxei de administrare de la 
clienţi din cauza crizei economice. Cheltuielile cu 
utilităţile au crescut datorită inflaţiei, şi creşterii tarifelor 
practicate de furnizori. 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC 
Parc Industrial Mureş SA respectă forma şi structura 
aprobată de OMFP nr.214/2013, cu precizarea că 
anexele de fundamentare nr.6-9 nu se completează 
având în vedere obiectul de activitate, precum şi faptul 
că societatea nu are arierate şi nici împrumuturi. 
 Faţă de cele expuse mai sus, propunem spre 

aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
             
 
                                     
PREŞEDINTE   DIRECTOR 
Ciprian Dobre             Bartha Iosif   Bartha Ios 

_________________________________________________________________________________________________ 
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HOTĂRÂREA NR.187 
din 19 decembrie 2013 

privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 la R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr.24549/19.12.2013 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2013 al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 
adresa nr.6818/09.12.2013 a R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate,  
 În conformitate cu prevederile art.4. alin.(1) lit. "a" 
şi art.10 alin.(1) și (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară,  
 Luând în considerare prevederile Ordinului 
Ministrului Finanţelor Publice nr.214/2013 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri 
şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,  
 Având în vedere Legea nr.78/2013 privind 
aprobarea O.U.G. nr.61/2011 pentru reglementarea 
unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome 
aeroportuare, Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureşnr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de 
interes economic general Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş, precum şi Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.76/2013 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de interes 
economic general Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş, 
 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(2) lit."d" şi ale 
art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 
rectificat pe anul 2013 al R.A. „Aeroportul Transilvania” 



 

 

Tîrgu Mureş, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

     (2) Documentele din anexă modifică şi 
înlocuiesc anexele 1,2 şi 5 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.44/2013.  
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, Direcţiei 
Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care 
răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 
 
 
 PREŞEDINTE         Contrasemnează  
                SECRETAR  
Ciprian Dobre      
                               Aurelian-Paul Cosma 

 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică  

Nr.24549/19.12.2013  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş 
 
 
 În conformitate cu prevederile articolului 4 alin (1) 
lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau 
deţin o participaţie majoritară se aprobă prin hotărârea 
autorității tutelare.  
 De asemenea, art.10 alin (2) din OG nr.26/2013 
prevede că operatorii economici pot proceda la 
rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli prin 
hotărârea consiliului judeţean, atunci când din motive 
temeinic justificate sunt necesare modificări ale 
nivelului unor indicatori economico-financiari aprobaţi. 
 Legea nr.78/2013 de aprobare a O.U.G nr.61/2011 
pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea 
regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de 
interes local, aduce modificări la ordonanță, în sensul în 
care serviciile de handling la sol, serviciile de stingere a 
incendiilor, serviciile de urgenţă şi serviciile de 
siguranţă, fac parte din categoria serviciilor de interes 
economic general, putându-se astfel aloca compensaţii 
şi pentru aceste servicii. Actul normativ original excepta 
handlingul la sol de la această posibilitate de finanțare.  
Urmare a acestei modificări legislative, apărute în cursul 
anului bugetar, se impune și restructurarea bugetului 
de venituri și cheltuieli aprobat prin HCJ nr.44/2013. 

 Prin adresa nr.6818/2013 R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Tg. Mureş prezintă spre aprobare 

propunerea de buget rectificat pe anul 2013. Se 
propune diminuarea cu suma de 961 mii lei a veniturilor 
totale programate, aferente activităților comerciale. 
Spațiile adecvate pentru închiriere au fost afectate de 
prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de 
investiții efectuate în zona de pasageri, generând și 
lipsa de interes pentru închiriere. Suprafețele de 

parcare și a celor aferente fluxului de pasageri din 
aerogară, în mare parte au fost ocupate, aproape în tot 
cursul anului, influențând semnificativ încasarea 
veniturilor. 
 De asemenea, prestarea serviciilor de degivrare a 
aeronavelor, cu pondere însemnată în realizarea 
veniturilor, a fost influențat de condițiile meteo din 

ultimele luni, cu temperaturi mai ridicate comparativ cu 
aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile 
preliminate a se încasa din prestarea acestui serviciu 
sunt mult mai mici, comparativ cu veniturile realizate în 
aceeași perioadă a anului precedent. La estimarea 
veniturilor pentru anul curent au fost luate în calcul 
realizările din anul precedent. 

 Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) lit.b) din OG 
nr.26/2013, în cazul în care se înregistrează depăşiri 
sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot 
efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de 
realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii 
de eficienţă aprobaţi. În bugetul rectificat, propus spre 
aprobare, prevederile cheltuielilor totale se diminuează 

cu suma de 961 mii lei. 
 În programul de investiții și în bugetul inițial aprobat 
au fost prevăzute  sume având ca sursă de finanțare a 
investițiilor din credite bancare. Deoarece nu au fost 
demarate procedurile de contractare a unui împrumut și 
având în vedere și prevederile art.10 alin (1) lit. b) din 
OG nr.26/2013, potrivit căruia, în cazul în care se 
înregistrează nerealizări ale surselor de finanţare a 
investiţiilor aprobate se procedează la reconsiderarea 
angajamentelor aferente şi la efectuarea tuturor 
demersurilor legale pentru ca recepţia de servicii, 
lucrări şi bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de 
finanţare recalculate, se propune diminuarea 
prevederilor bugetare aferente investițiilor cu suma de 
5.885 mii lei, respectiv includerea în buget a sumei de 
820 mii lei, aprobat prin HCJ nr. 173/2013. 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Tg. Mureş respectă forma şi 
structura aprobată de OMFP nr.214/2013. Anexele nr.1, 
2 și 5 la HCJ nr.44/2013 care suferă modificări, se 
înlocuiesc. 
 Faţă de cele expuse mai sus, propunem spre 
aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 
 
 
 
 
   PREȘEDINTE                     DIRECTOR 
   Ciprian Dobre                       Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________
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    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.188 
din 19 decembrie 2013 

pentru aprobarea Regulamentului şi a taxei 
speciale privind furnizarea datelor cu caracter 

personal din Registrul național de evidența 
persoanelor 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive şi Raportul Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş nr.7013 din  
31.10.2013, privind necesitatea aprobării taxei speciale 

privind furnizarea datelor cu caracter personal din 
Registrul naţional de evidenţa persoanelor, precum și 
avizul comisiilor de specialitate,  
 Ţinând cont de prevederile art.248 şi 282 din Legea 
nr.571/2003 - Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 30 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului 
nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru 
stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul 
permanent de evidenţă a populaţiei, 
 În conformitate cu prevederile  art.20 şi 21 din O.G. 
nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, 
 Văzând dispoziţiile Legii nr.677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile  
art.11 din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată, 
 În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) şi art.97, 
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind furnizarea la 
nivel teritorial a datelor cu caracter personal din 
Registrul naţional de evidenţa persoanelor, de către 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş, 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art.2. Se aprobă taxa specială privind furnizarea la 
nivel teritorial a datelor cu caracter personal din 
Registrul naţional de evidenţa persoanelor, de către 
Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Mureş, în 
cuantum de 2,50 lei/verificare persoană în sistem 
informatic. 
 Art.3. Sumele rezultate din încasarea taxei speciale 
se fac venit la bugetul judeţean. 
 Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 
ianuarie 2014. 
 Art.5. De executarea prezentei răspunde Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 
        
   PREŞEDINTE                  Contrasemnează 
                     SECRETAR       
 Ciprian Dobre        Aurelian-Paul Cosma 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR MUREŞ 
Tg.Mureş, str.Primăriei nr.2, tel./fax 0265-311109 
e-mail: djepmures@cjmures.ro 
Nr. 7013 din 01.11.2013, C/2 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea 
datelor cu caracter personal din Registrul naţional de 

evidenţa persoanelor  
 
 
 

 În conformitate cu O.G. nr.84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare, printre atribuţiile 
principale ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Mureş se situează şi obligaţia de a utiliza şi 
valorifica Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.  
 Această atribuţie se reflectă în relaţiile cu celelalte 
instituţii publice sau persoane juridice de drept public 
sau privat şi presupune desfăşurarea unor activităţi 

specifice de furnizare de date cu caracter personal, 
activităţi care implică un grad mare de responsabilitate, 
resurse materiale, umane, etc. 
 Bugetul instituţiei trebuie să acopere cheltuielile de 
exploatare, respectiv costurile cu materialele 
consumabile, energia electrică, echipamentele 
informatice utilizate, utilizarea reţelei telefonice, 
service-ul tehnicii de calcul, celelalte cheltuieli necesare 
exploatării sistemelor informatice, precum şi cheltuielile 
de personal.  
 Potrivit dispoziţiilor art.282 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 - Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art.30 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru 
funcţionarea unor servicii publice locale create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile judeţene 
pot adopta taxe speciale.  
  Conform prevederilor art.30, alin.3 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru 
funcţionarea unor servicii publice locale, create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile judeţen 
vor stabili prin regulament aprobat de autorităţile 
deliberative domeniile de activitate şi condiţiile în care 
se pot institui taxele speciale.  
 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar 
veniturile obţinute din acestea se utilizează integral 
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu înfiinţarea 
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru 
finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 
funcţionare a acestor servicii, conform prevederilor 
art.30, alin.2 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare.   
 Conform art.30, alin.6 din actul normativ menţionat 
mai sus, taxele speciale se încasează într-un cont 
distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot188_2013.doc
mailto:djepmures@cjmures.ro


 

 

scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de 
execuţie al acestora se aprobă de autorităţile 

deliberative.  
 Art.21 din O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede că veniturile proprii ale 
serviciilor publice comunitare provin din sumele 
încasate din activităţile de eliberare a documentelor, 

prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de 
eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, 
a datelor referitoare la persoană, precum şi din donaţii 
şi sponsorizări. 
 Furnizarea datelor cu caracter personal la cererea 
persoanelor fizice şi juridice, se face cu plată, în 
condiţiile stabilite de lege, potrivit dispoziţiilor art. 11 

alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată.  
 Prin H.G. nr.387/2005 privind aprobarea bazei de 
calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor 
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, 

legiuitorul a stabilit că, la nivel teritorial, stabilirea şi 
ajustarea taxelor privind furnizarea datelor cu caracter 

personal se face de regulă anual la propunerea 
consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
 Utilizând procedura de calcul stabilită prin H.G. 
nr.387/2005, cuantumul taxei speciale rezultate pentru 
furnizarea la nivel teritorial a datelor din Registrul 
naţional de evidenţă a persoanelor este de 2,50 

lei/verificare persoană în sistem informatic. 
 Taxa se va încasa începând cu 1 ianuarie 2014. 
 Faţă de cele de mai sus, se supune spre dezbatere 
şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea 
datelor cu caracter personal din Registrul național de 
evidența persoanelor.  

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Codruța Sava
_________________________________________________________________________________________________ 
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    JUDEŢUL MUREŞ 
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HOTARÂREA NR.189 

din 19 decembrie 2013 
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 
datorate în anul 2014 bugetului propriu al 

judeţului Mureş  şi  instituţiilor subordonate  
Consiliului Judeţean Mureş 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr.22397/21.11.2013 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi 
tarife locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al 
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean Mureş, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 
  Având în vedere: 
 -  art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 şi 68 din Legea 
privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -  art.266, 267 şi 268 din Legea privind Codul Fiscal 
nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 
Normele de aplicare a Legii nr.50/1991 aprobate prin 
Ordinul nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, 
 -  prevederile art.41, art.46 şi art.47 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - Legea privind taxele extrajudiciare de timbru 
nr.117/1999, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(3), lit. .”c” şi art. 
97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea procedurilor, 
reglementate de Legea nr.52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2014 se 
aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor pentru unele 
activităţi care constituie venituri proprii ale bugetului 
judeţului Mureş şi a instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş, conform anexelor de la 1 – 4 , care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund 
Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Camera Agricolă 
Judeţeană Mureş şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Mureş. 
               (2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial 
al judeţului Mureş şi se comunică: - Instituţiei 
Prefectului Judeţului Mureş 
        - Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Mureş 
        - Camerei Agricole Judeţene Mureş 
        - Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş nominalizate la alin.(1) al prezentului 
articol. 
 
     PREŞEDINTE       Contrasemnează 
                    SECRETAR   
 Ciprian Dobre     Aurelian Paul Cosma 
 
 

          ROMÂNIA  
    JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr.22397/21.112013 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea unor 

tarife şi taxe locale datorate în anul 2014 bugetului 
propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate  

Consiliului Judeţean Mureş 
 
 Conform prevederilor art.3. art.4 pct.(1) lit.a, art. 6 
pct. (1), art.7 pct.(1) lit.a) – f), pct. (18) şi (19), art. 8 
pct.(1) şi (2) şi art. 45 pct. (1^1) din Legea nr.50/1991 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 



 

 

construcţii, precum şi prin art.11 alin.(2) din  Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate 

prin Ordinul nr.839/2009, a Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, sunt stabilite perceperea de taxe 
la eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor 
de construire, precum şi a avizului structurii de 
specialitate. 
 În baza OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Judeţean Mureş, în calitate de administrator al 
drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are obligaţia de 
a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale 
privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona 
drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi 
modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţul 
Mureş, în total 705,531 km. 

 În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art. 46, 
coroborate cu cele ale art. 47 alin. (4), ambele din actul 
normativ mai sus indicat, pentru ocuparea zonei 
drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor şi 
tunelurilor, prin realizarea unor lucrări sau amplasarea 
în zona drumului public a panourilor publicitare, a 
oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, 

acceptate de administratorul drumurilor, se aplică taxe 
de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziţia 
acestuia în vederea asigurării fondurilor necesare, pe 
lângă subvenţiile primite de la bugetul de stat, 
administrării, întreţinerii, reparării şi modernizării 
drumurilor publice aflate în administrare. 
 Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi 

amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor 
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 
viaducte şi tuneluri rutiere aprobate prin Ordinul 
nr.571/1997, emis de Ministerul Transporturilor, cu 
modificările ulterioare, acceptul administratorului 
drumului comportă două faze prealabile începerii 
lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil, 
respectiv a autorizaţiei de amplasare şi acces la drum. 
 Potrivit prevederilor art.41 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, 
Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al 
drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera 
autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea 
transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere, 
înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte 
state cu depăşirea masei totale maxime admise, 
maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor 

maxime admise prevăzute în anexele 2 și 3 din O. G. 
nr.43/1997, în condițiile stabilite prin ordin comun al 

ministrului transporturilor și infrastructurii și al 
ministrului administrației și internelor.  
 Pentru autorizarea acestor transporturi se aplică 
taxe de utilizare a drumurilor care se constituie ca 
venituri proprii ale administratorului drumurilor pentru 
finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, 
întreţinere, consolidare, reparații și modernizare a 

drumurilor aflate în administrarea sa.  
 În conformitate cu prevederile art.47, alin.7, lit.b), 
Direcţia Tehnică a înaintat la Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii cu adresa nr. 20.152/17.10.2013, spre 
avizare taxele cuprinse în anexele: 3 şi 4. 
 În baza art.27 din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliile judeţene au competenţa de a stabili 
impozite şi taxe locale în limitele şi în condiţiile legii. 
 Potrivit anexei nr.1 la aceeaşi lege, structura 
veniturilor proprii ale Consiliului Judeţean Mureş 
cuprinde încasări din impozite directe, care sunt 
formate şi din taxele pentru eliberarea avizelor de 
arhitect şef, a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor 

de construire şi altele. 
 Având în vedere prevederile art.287 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, impozitele şi taxele 
locale prevăzute de către consiliile locale şi consiliile 
judeţene au posibilitatea de a  fi majorate cu până la 
20%, cu excepţia taxelor asupra mijloacelor de 
transport.  

 Conform dispoziţiilor Legii privind taxele 
extrajudiciare de timbru nr.117/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, eliberarea certificatelor de orice 
fel, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii 
publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru, 
care se plătesc anticipat. 
 Faţă de toate considerentele mai sus arătate, având 
în vedere şi faptul că prin dimensionarea taxelor şi 
tarifelor locale pentru anul 2014 se urmăreşte 
asigurarea unor surse de venituri la bugetul local în 
vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor bugetului 
local, cu respectarea prevederilor legale, propunem 
adoptarea proiectului de hotărâre alăturat. 
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HOTĂRÂREA NR.190 
din 19 decembrie 2013 

privind stabilirea preţurilor medii la produsele 
agricole pentru evaluare în lei a arendei stabilită 

potrivit legii în cursul anului 2014 
 

 Consiliul Judeţean Mureș,  
 Văzând Expunerea de motive nr.22.242/20.11.2013 
a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, precum 
şi avizele comisiilor de specialitate,  

 Ţinând seama de prevederile art.62 alin.(2^2) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate 
modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere propunerile făcute de către Direcţia 
pentru Agricultură Mureş cu adresa nr.20.327 din 
21.10.2013 și de către Camera Agricolă Județeană 
Mureș cu adresa nr.22.006/18.11.2013 cu privire la 
nivelele orientative, care stau la baza stabilirii preţurilor 
medii la unele produse agricole, 
 În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit. f  şi ale 
art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele 
agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită 
potrivit legii în cursul anului 2014, în natură, conform 



 

 

anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

   Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
răspunde Direcţia Economică din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş. 
   Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul 
Oficial al Judeţului Mureş şi se va transmite 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Mureş 
pentru a fi comunicată unităţilor fiscale din subordine. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor 
medii la produsele agricole 

 
 Potrivit art.62 alin.(2^2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal cu toate modificările şi completările 
ulterioare, în cazul veniturilor obţinute din arendarea 

bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut 
se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului 

încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în 
bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în 
natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în 
natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor 
medii ale produselor agricole, stabilite prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean, ca urmare a propunerilor direcţiilor 
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Hotărâre ce trebuie 
emisă înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri 
se transmit în cadrul aceluiaşi termen direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene, pentru a fi 
comunicate unităţilor fiscale din subordine. 
 În baza nivelelor orientative care stau la baza 
stabilirii preţurilor medii la unele produse agricole, 

comunicate de către Direcţia pentru Agricultură Mureş 
prin adresa nr.20.327/21.10.2013 și de către Camera 
Agricolă Județeană Mureș cu adresa nr.22.006 din 
18.11.2013, propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre alăturat. 
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http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot190_2013.doc
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