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               JUDEŢUL MUREŞ     
            CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

HOTĂRÂREA NR.87 
din 26 iunie 2014 

pentru modificarea şi completarea Anexei la HCJ 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al judeţului Mureş, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.10.453/19.06.2014 
prezentată de Direcţia Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate,  
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006, republicată, precum şi Procesul-
verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate,  
În temeiul prev. art.91, alin.(1) lit. c) şi art.97, alin.(1) din 

Legea nr.215/2001 priv. administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului 
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum urmează:  

a) Secţiunea I - „Bunuri imobile”, poziţia nr. 795 -
„Staţia de sortare, transfer şi compostare”, coloana (4)-
„Elemente de identificare” se modifică prin introducerea 
la „Staţia de sortare” a unui autocamion 12 mc, marca 
FORD EFE 25T, serie şasiu: NMOMKXTP6MDU90730, 
serie motor: BC46-6007BA DU90730 şi prin modificarea 
seriei motor pentru autocamion 12 mc, marca FORD EFE 
25T, serie şasiu: NMOMKXTP6MDU90731 de la „Staţia de 
transfer”, după cum urmează: serie motor BC46-6007BA 
DU90731;  

b) Secţiunea II "Bunuri mobile", se completează prin 
introducerea unei poziţii noi, respectiv poziţia 15, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei 
Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care 
răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 PREŞEDINTE                           Contrasemnează  
Ciprian Dobre                                    SECRETAR 

     

CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.10.453/19.06.2014  
Dosar I/D/3  
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 
În cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide din judeţul Mureş” (SMIDS), pe lângă 
construcţia infrastructurii destinate gestionării deşeurilor 

(depozit zonal, instalaţie tratare mecano-biologică, staţie 
sortare/transfer/compostare), a fost necesară şi achiziţia 
unor mijloace de transport destinate efectuării 
transferului deşeurilor menajere reziduale de la staţiile de 
transfer Râciu, Târnăveni, Bălăuşeri, Tîrgu Mureş/Vălureni 
la depozitul de la Sînpaul.  
Astfel, în cadrul contractului nr. 2G/5129/209/18.03.2013 

“Furnizare echipamente de colectare în cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în 
judeţul Mureş, Romania” – Lot 2 s-au achiziţionat 8 
autocamioane (autocontainere) marca MAN TGS 33.360 
6x4 BL, echipate cu suprastructură de încărcat/descărcat 
şi transport containere de 30 mc, având specificaţiile 
tehnice cuprinse în anexa la prezenta.  

Conform Aplicaţiei de finanţare şi a Acordului de 
asociere încheiat de toate unităţile administrativ – 
teritoriale din judeţul Mureş în vederea implementării 
Proiectului, precum şi în raport de prevederile Legii 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
bunurile mobile dobândite în cadrul Proiectului SMIDS 
Mureş revin beneficiarului – Judeţul Mureş, intrând în 
proprietatea acestuia.  
Întrucât bunurile mai sus menţionate au fost livrate şi 
recepţionate, se impune ca acestea să fie cuprinse în 
inventarul domeniului public al judeţului Mureş, sens în 
care propunem completarea anexei Anexei la HCJ 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului 
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 
PREŞEDINTE                           DIRECTOR EXECUTIV  
Ciprian Dobre                                       Valer Băţaga

                                                                 Paul Cosma
 
_________________________________________________________________________________________________
       
    

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.90 
din 26 iunie 2014 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean 
Mureș pentru anul 2014 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.10.709/24.06.2014 a 
Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru 
anul 2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  
Potrivit Ordinului nr.267 al Ministrului Sănătății din 7 
martie 2014 privind modificarea și completarea Normelor 
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Sănătății nr.1.043/2010,  
Având în vedere dispozițiile art.19, art.49 alin.(4), (5) și 
(6), art.61 alin. (3) și (6) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și 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,  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot087_2014.doc
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hotărăşte: 

 
Art.1. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.14/2014 
privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș 
pentru anul 2014, cu modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează:  
1. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a, 2/3, 2/8, 2/9, 
2/18/a, 2/20, 2/28, 2/31, 2/33, 2/34, 2/44, 2/57, 2/58, 

2/59, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/78/a, 2/82, 2/101, 3/a, 
3/1, 3/3, 3/5, 3/6, 3/11/a, 3/12, 4/1/a, 7/a, 8, 9 și 9/1 la 
HCJ nr.14/2014 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 
1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/1/b, 2/3/a, 2/8/a, 2/9/a, 2/18/b, 
2/20/a, 2/28/a, 2/31/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/44/a, 2/57/a, 
2/58/a, 2/59/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/78/b, 
2/82/a, 2/101/a, 3/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/11/b, 

3/12/a, 4/1/b, 7/b, 8/a, 9/a și 9/1/a.  
2. După anexa nr.2/102 se introduc 22 de anexe noi, 
nr.2/103, 2/104, 2/105, 2/106, 2/107, 2/108, 2/109, 
2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115, 2/116, 2/117, 
2/118, 2/119, 2/120, 2/121, 2/122, 2/123 și 2/124.  
 
Art.2. Anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/1/b, 2/3/a, 2/8/a, 

2/9/a, 2/18/b, 2/20/a, 2/28/a, 2/31/a, 2/33/a, 2/34/a, 
2/44/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 
2/73/a, 2/78/b, 2/82/a, 2/101/a, 2/103, 2/104, 2/105, 
2/106, 2/107, 2/108, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 
2/114, 2/115, 2/116, 2/117, 2/118, 2/119, 2/120, 2/121, 
2/122, 2/123, 2/124, 3/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/5/a, 3/6/a, 
3/11/b, 3/12/a, 4/1/b, 7/b, 8/a, 9/a și 9/1/a fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile 
subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul 
Consiliului Județean Mureș.  
 
PREŞEDINTE                       Contrasemnează  
Ciprian Dobre                                   SECRETAR  

                                     Paul Cosma  
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.10709/24.06.2014  
Dosar: VII/B/2  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014 
 
 
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite.  
În urma analizei execuţiei bugetare, a solicitărilor și 
propunerilor fundamentate ale instituţiilor subordonate, 
rezultă necesitatea şi oportunitatea redistribuirii unor sume 
în cadrul volumului bugetului aprobat și alocarea pentru 
obiective și activități a veniturilor proprii suplimentare 
realizate după cum urmează:  
 

Majorări ale veniturilor proprii la următoarele 
instituții:  

 
Capitolul nr.51  
Consiliul Judeţean Mureş, veniturilor proprii din închirieri, 
suma de 160.000 lei  
 
Instituții subordonate finanțate din venituri 
proprii și transferuri  

 
Capitolul nr.66  
Spitalul Clinic Judeţean Mureş, majorarea veniturilor 
proprii cu 113000 lei,astfel: 100.000 lei din 
cercetare,13.000 lei din donaţii şI sponsorizări;  
Fond propriu de dezvoltare, suma de 8.902 lei.  
Capitolul nr.67  

Muzeul Judeţean Mureş, majorarea veniturilor proprii cu 
suma de 66.ooo lei,finanţare asigurată de Administraţia 
Fondului Cultural Naţional Bucureşti pentru proiectul 
cultural “SAMARIS’.  
Potrivit articolului 49 din Legea nr.273/ 2006, cu 
modificările și completările ulterioare, în situaţia în care, 
pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, 

implementarea unui proiect de investiţii nu se poate 
realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali 
de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor 
deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea 
redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în 
programul de investiţii.  
Având în vedere amânarea execuției lucrărilor la 

obiectivul de investiții ”Sistematizare circulaţie rutieră şi 
pietonală şi Amenajare parcare supraetajată  
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş” se 
propune redistribuirea sumei de 1.558.000 lei, și a sumei 
de 30.924 lei rămase în urma contractării lucrărilor de 
investiții la Spitalul Clinic Judeţean Mureș. De asemenea 
se propune redistribuirea sumei de 470.000 lei de la alte 
acțiuni, în urma renunțării la organizarea unor 
evenimente culturale.  
Sumele de mai sus se propun a fi alocate următoarelor 
obiective și activități:  
 
Reparații  
 
Capitolul nr.51  
Reparaţii imobil P-ţa Trandafirilor nr.5, suma de 200.000 
le;  
Amenajare spaţiu administrativ, suma de 160.000 lei.  
Capitolul nr.54  
Reparaţii curente sediu Salvamont, suma de 7.000 lei.  
Capitolul nr.67  
Muzeul Judeţean, service 3 centrale termice, suma de 
10.000 lei. . 
Capitolul nr.68  
Reparaţii acoperiş la Cămin Persoane Vârstnice Ideciu, 
suma de 10.000 lei.  
 
Bunuri și servicii  
 
Capitolul nr.66  
Spitalul Clinic Judeţean Mureș, transferuri pentru 
cheltuieli administrative, suma de 160.000 lei;  
Servicii de întocmire documentaţii tehnico-cadastrale 
pentru Clinica ORL Mureş, Spitalul Municipal "Dr. Gh. 
Marinescu" Tîrnăveni, fosta Clinica Sportivă şi Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş, 19.000 lei;  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa1_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa3_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa3_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa4_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa7b_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa8a_hot090_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa9a_9-1a_hot090_2014.xls
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Capitolul nr.74  
Proiect SMIDS – cheltuieli conexe, energie electrică, suma 

de 71.000 lei. 
 
 
Investiții  
 
Capitolul nr.51  
Achiziții Autoutilitare (3 buc), suma de 260.000 lei;  

Capitolul nr.65  
Amenajare acces principal şi secundar” pentru Centru de 
Incluziune nr.3 SAM Reghin,suma de 164.000 lei. 
Capitolul nr.66 Spitalul Clinic Judeţean Mureş,  
Reînnoire licenţe antivirus, suma de 2667 lei;  
Achiziție Maşină de spălat automată, suma de 6.235 lei.  
Lucrări de amenajare spaţii în vederea mutării anatomiei 

patologice, suma de 30.924 lei. 
Capitolul nr.67  
Teatru Ariel, lucrări nedecontate, suma de 426.000 lei.  
Filarmonica de Stat, achiziţii instrumente, suma de 90.000 
lei.  
Muzeul Judeţean, investiţii, suma de 378.000 lei, pentru 
Clădire Cetatea Medievală - mansardare, consolidare şi 

amenajare curte interioară, reabilitare faţade 256.000 lei, 
Obiecte muzeale secţia de istorie 70.000 lei, Taxe ISC 
pentru obiectivul "Extindere şi mansardare clădire birouri şi 
depozite la Secţia de Ştiinţe ale Naturii 10.000 lei, 
Expertiză tehnică+DALI "Reabilitare exterioară a Palatului 
Culturii" 24.000 lei, Licenţe programe editare grafică 
18.000 lei.  

Capitolul nr.68  
Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Mureş, 
dotări, suma de 110.000 lei, dotări autoturisme ( 2 buc);  
Drum de acces la Brâncovenești, CRRN Primula şi CRRN 
Sf. Maria, suma de 60000 lei.  
Capitolul nr.84  
Taxă ISC, Extindere şi copertină faţadă sudică aerogară, 
suma de 19.000 lei.  
Asistenţă tehnică din partea proiectantului DJ 135,suma de 
40.000 lei.  
 
Reaşezări de sume în cadrul aceluiaşi volum 
bugetar;  
 
Capitolul nr.51  
Consiliul Judeţean Mureş,  
Program de intervenţii integrate pentru șomeri, schimbare 
sursa de finanţare, titlu 56, suma de 101.000 lei.  
Capitolul nr.54  
Direcţia de Evidenţă a Persoanei,prin diminuarea secţiunii 
de funcţionare şi alocare pentru Soft calculatoare, suma de 
7.000 lei.  
Serviciul de Pază a Obiectivelor de interes Judeţean, 
reaşezări între articole şi alineate, suma de 10.000 lei. 
Capitolul nr.84 Drumuri şi poduri  
În Anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.14/2014 la capitolul D - Lucrări privind reparaţii curente 
la drumurile publice – punctul 2, pentru ”Îmbrăcăminţi 
uşoare rutiere” pe DJ153G Sînger-Papiu Ilarian-Ursoaia km 
6+948-7+790 şi DJ 154A Reghin - Deda - Filea km 
23+050-24+050 + pod km 23+310, s-a prevăzut suma de 
3.353.000 lei.  
În urma finalizării procedurilor de achiziţie publică şi 
încheierii contractelor de execuţie, a rezultat o economie 
totală de 1.090.000 lei.  

 
Această sumă se propune a fi repartizată astfel:  

- 330.000 lei la capitolul „B - Lucrări şi servicii privind 
întreţinerea curentă a drumurilor publice - punctul 1.1- 
Plombări”;  
- 760.000 lei la capitolul „C - Lucrări şi servicii privind 
întreţinerea periodică a drumurilor publice – punctul 1- 
Covoare bituminoase”.  
Menţionăm că este în derulare procedura de achiziţie a 

lucrărilor de covoare bituminoase pe 10,085 km de 
drumuri judeţene.  
La Capitolul „E - Obiective de investiţii” cuprins în anexa 
nr.9, s-a prevăzut suma de 17.013.000 lei. În cadrul 
acestuia se propun spre aprobare următoarele 
modificări, care nu influenţează suma totală a 
capitolului:  

- la pct.1 - Documentaţii tehnico – economice, se 
suplimentează suma iniţială cu suma de 75.000 lei, sumă 
necesară întocmirii studiului de fezabilitate şi elaborarea 
avizelor necesare pentru lucrarea „Reabilitare DJ151C 
Zau de Cîmpie - Valea Largă km 8+500-11+500” aflată 
în programul de investiţii;  
- la pct.2 - Reabilitare drumuri judeţene, se reduce suma 

iniţială cu 75.000 lei, având în vedere că la această dată 
lucrările sunt în fază de proiectare.  
Având în vedere proiectele de infrastructură de transport 
pentru care Consiliul Judeţean Mureş doreşte obţinerea 
finanţării în perioada 2014-2020 în cadrul Programului 
Operaţional Regional, la punctul 3 din „Lista cheltuielilor 
de Investiţii si Reparaţii capitale drumuri judeţene – 

2014” - Anexa nr.9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.14/2014” vor fi cuprinse în ordine prioritară 
următoarele drumuri judeţene pentru întocmirea 
documentaţiilor tehnice (SF,PT,DE, avize, etc.), în 
vederea reabilitării sistemului rutier al acestora (inclusiv 
podurile):  
-DJ 151B Ungheni-Căpîlna de Sus - Bahnea - limită judeţ 
Sibiu şi DJ142 Târnăveni - Bălăuşeri;  
-Tg. Mureş-Band-Şăulia şi Luduş-Sărmaşu - lim. Jud. 
Bistriţa Năsăud (DJ152A km, DJ151A şi DJ 151);  
-DJ 151D Ungheni – Acăţari;  
La punctul 3 din Anexa nr.9/1 se propune cuprinderea 
sumelor necesare elaborării documentaţiilor tehnice 
(SF,PT,DE, avize, etc.) aferente unor lucrări de 
refacere/reabilitare poduri/podeţe care au fost 
expertizate, şi anume:  
- podul de beton armat pe drumul judeţean DJ135 Tîrgu 
Mureş-Miercurea Nirajului, km 3+735 în localitatea 
Livezeni, judeţul Mureş;  
- podeţ pe DJ142 Tîrnăveni-Bălăuşeri, km 4+516;  
- podeţ pe DJ151B Ungheni-Căpâlna de Sus-Bahnea-lim. 
jud. Sibiu, km 0+900;  
- pod de beton armat pe DJ106 lim. jud. Sibiu-Apold-
Sighişoara, km 93+487.  
Modificările propuse se regăsesc în anexele prezentate în 
proiectul de hotărâre.  
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului 
de hotărâre alăturat.  
 
 
 
PREŞEDINTE                    DIRECTOR EXECUTIV  
Ciprian Dobre                              Bartha Iosif
   
 

_________________________________________________________________________________________________
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         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.91 
din 26 iunie 2014 

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
prestate de Operatorul Regional SC Compania 
Aquaserv SA, începând cu data de 1 iulie 2014 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.10.452/19.06.2014 a 
Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, 

solicitarea S.C. Compania Aquaserv S.A. nr.206691/ 
VIII/C/5 din 24.04.2014, precum și avizul comisiilor de 
specialitate,  
Având în vedere prevederile:  
- art.5, alin. (1), litera „g", pct.1), alin.(2), lit. „i” şi „j”, 
art.16, alin.(3), literele „c” şi „d” şi art.17, alin.(1), litera 
„c” şi „d”, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ,  
- art.12, alin.(1), litera "i" din Legea nr.241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi canalizare,  
- art.91, alin.(1), litera "d" şi alin.(5), litera "a", pct.13 din 
Legea nr.215/2001,  

Având în vedere prevederile Contractului de Finanţare 
nr.121172/08.04.2011, COD CCI – 2009 RO 161 PR 019 şi 

a Contractului de Credit încheiat între S.C. Compania 
Aquaserv S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, aferent proiectului „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”,  

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

hotărăşte: 
 
Art.1. Se aprobă preţurile şi tarifele la serviciile publice 

de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de 
Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA începând 
cu data de 1 iulie 2014, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, 
reprezentantul judeţului Mureş pentru a vota în cadrul 
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, în sensul art.1 
din prezenta hotărâre.  
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ şi Directorul General al S.C. Compania Aquaserv 
S.A. Tîrgu Mureş.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi S.C. Compania 
Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş.  
 
 

PREŞEDINTE                 Contrasemnează  

Ciprian Dobre                      SECRETAR 
                  Paul Cosma  

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.97 
din 26 iunie 2014 

privind aprobarea „Raportului de analiză a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 

judeţul Mureş pe anul 2013 şi stabilirea măsurilor 
de optimizare a acesteia” 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând expunerea de motive nr.9.347/3.06.2014 a 
Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism privind „Raportul 
de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 
judeţul Mureş pe anul 2012 şi stabilirea măsurilor de 
optimizare a acesteia”, precum şi avizul comisiei de 
specialitate,  
Având în vedere prevederile art.15, lit.c) din Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi cu 
respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică,  
În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.1.Se aprobă ”Raportul de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 
2013 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul 
Oficial al judeţului Mureş, va putea fi accesată pe site-ul 
www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic, 
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ.  
 
 
PREŞEDINTE                      Contrasemnează  
Ciprian Dobre                           SECRETAR  

                  Paul Cosma  
 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism 
Nr.9.347/3.06.2014  
Dosar VI D/1  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea raportului de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 
2013 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia 

 
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de 
interes public naţional, cu caracter permanent, la care 
sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile 
administraţiei publice locale cât şi toate persoanele fizice 
şi juridice de de pe raza judeţului Mureş.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot091_2014.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot097_2014.pdf
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Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, Consiliului Judeţean, ca autoritate a 

administraţiei publice locale de interes judeţean îi revin 
următoarele obligaţii principale:  
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent 
judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte 
resursele necesare pentru aplicarea acestuia ;  
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva 
incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii 

administrativ-teritoriale;  
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva 
incendiilor şi hotărăşte măsuri de optimizare a acesteia;  
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, 
cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a 
sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de 
acces pentru intervenţie în caz de incendiu;  

e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare 
pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor;  
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de 
formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare 
de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;  
g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi 

desfăşurarea concursurilor serviciilor de urgenţă şi 
cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;  
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.  
În cele ce urmează prezentăm pe scurt stadiul realizării 
acestor obligaţii:  
În anul 2013, Consiliul Judeţean a alocat suma de 32.000 
lei pentru: organizarea şi premierea serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă participante şi câştigătoare a 
fazei judeţene a concursului profesional în domeniul 
apărării şi stingerii incendiilor, pentru premierea elevilor 
participanţi la concursurile Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa 
mea apăr viaţa, pentru editarea nr.17 a revistei „Pompierii 
Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna 
septembrie 2013 precum şi pentru editarea de pliante sau 
alte informaţii tipărite prin care să se aducă la cunoştinţa 
populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de urgenţă 
sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de 
acţiune în cazul apariţiei sau producerii unei situaţii de 
urgenţă.  
Consiliul Judeţean sprijină consiliile locale şi primăriile din 
judeţ în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin din 
actele normative ce reglementează activitatea în domeniu 

pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi coordonează 
în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„HOREA” al judeţului Mureş activitatea SVSU - urilor din 
judeţ.  
În programul Centrului de perfecţionare pentru 
personalul din administraţia publică se prefigurează 
includerea activităţii de formare şi evaluare a 
personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de 
urgenţă din judeţ.  

Prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a 
teritoriului se prevede asigurarea căilor de acces pentru 
intervenţie în caz de incendiu.  
Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2014, urmăresc:  
- reorganizarea sectoarelor de competenţă ale SVSU – 
urilor. Localităţile care au avut în dotare autospeciale vor 

fi arondate sectoarelor de competenţă învecinate dotate 
cu autospeciale, respectând Criteriile de performanţă 
pentru S.V.S.U;  
- Atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor de la localităţi;  
- Operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii 
de Urgenţă dotate cu autospeciale prin încadrarea 

corespunzătoare cu personal şi asigurarea permanenţei 
la sediu SVSU;  
- Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate 
localităţile judeţului pentru acordarea drepturilor ce se 
cuvin voluntarilor;  
- Stabilirea cuantumului indemnizaţiei care se acordă 
personalului serviciului pentru timpul efectiv de lucru la 

intervenţii şi celelalte activităţi prevăzute în programul 
serviciului, în conformitate cu HGR 1579/2005.  
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre privind Raportul de 
analiză a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2013 şi 
stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia 
precum şi a anexelor 1,2,3,4.  
 
VICEPREŞEDINTE                   ARHITECT ŞEF  
Kekemen Atilla Márton              arh. Şipoş Răzvan  
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
        

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.105 

din 31 iulie 2014 
pentru aprobarea Raportului privind execuția 

bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 
2014 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.12.708/24.07.2014 la 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind 
execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 
2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  
Având în vedere prevederile art.49 alin.(12) din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. ”a”, ale 
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 execuția 
bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2014, 
conform anexelor nr.1, nr. 1/1 și nr.1/2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 
PREŞEDINTE                     Contrasemnează  
Ciprian Dobre                             SECRETAR  

                  Paul Cosma  
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/raport_hot105_2014.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot105_2014.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția Economică 
Nr.12.708/24.07.2014  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de pentru aprobarea Raportului privind 

execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 

2014 
 
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea 
finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, 
pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru 
trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au 

obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și 
aprobare de către autoritățile deliberative, execuția 
bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a 

redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare 
a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât 

la sfârșitul anului:  
a)  să nu înregistreze plăți restante;  
b) diferența dintre suma veniturilor încasate și 
excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea 
exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților 
efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie 
mai mare decât zero.  

 
Potrivit datelor prezentate în Raportul privind execuția 
bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2014, 
execuția se încadrează în bugetul aprobat.  
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului 
de hotărâre alăturat.  
 

PREŞEDINTE                 DIRECTOR EXECUTIV  
Ciprian Dobre                            Bartha Iosif  
 

_________________________________________________________________________________________________

 
        ROMÂNIA 

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.107 
din 31 iulie 2014 

privind aprobarea Planului de Dezvoltare a 
Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.12.728/24.07.2014 a 
Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte 
şi avizul comisiilor de specialitate,  
Cu respectarea procedurilor reglementate de dispoziţiile 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,  

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. „b”, alin 
(3), 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. Se aprobă Planul de Dezvoltare a Judeţului 
Mureş pentru perioada 2014-2020, conform anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă 
publică, cu aducerea sa la îndeplinire fiind însărcinate 
direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş.  
 
 
PREŞEDINTE                    Contrasemnează  
Ciprian Dobre                             SECRETAR  

                Paul Cosma  
                          

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.121 
din 7 august 2014 

privind aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al judeţului Mureş 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând expunerea de motive nr.13.487/5.VIII.2014 a 
Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  
Având în vedere prevederile art.15, lit.a) din Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale 
art.6 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor,  

 
 
Ţinând cont de Hotărârea nr. 4 din 25 iulie 2014 a 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş,  
În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 
Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a 
riscurilor al judeţului Mureş, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul 
Oficial al judeţului Mureş, va putea fi accesată pe site-ul 
www.cjmures.ro şi se va comunica, în format 
electronic, autorităţilor administraţiei publice locale din 
judeţ.  
 
 
PREŞEDINTE                              Contrasemnează  
Ciprian Dobre                                SECRETAR  

                          Paul Cosma  
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot107_2014.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot121_2014.pdf
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism 
Nr.13.487/5.VIII.2014  
Dosar VI D/1  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş 

 
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de 
interes public naţional cu caracter permanent, la care 
sunt obligate să participe, conform legii, atât 
autorităţile administraţiei publice locale cât şi toate 

persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului Mureş.  
Consiliului Judeţean, ca autoritate a administraţiei  
publice locale de interes judeţean, îi revin obligaţii 
importante în domeniul apărării împotriva incendiilor.  
Astfel, potrivit art.15, lit.a) din Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, Consiliul 
Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 

nr.62/28.04.2011 Planul de analiză şi acoperire a 
riscurilor la nivelul judeţului Mureş elaborat în 
conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr.132/2007 pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planul de analiză 

şi acoperire a riscurilor şi a Structurii - cadru a Planul de 
analiză şi acoperire a riscurilor.  

Ca urmare a modificării componenţei Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de urgenţă şi a situaţiei 
mijloacelor de intervenţie ale Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „HOREA”şi ale Serviciilor Voluntare 
pentru Situaţii de Urgenţă, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.145/05.09.013 a fost aprobată 
actualizarea Planul de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul judeţului Mureş.  
Având în vedere necesitatea centralizării datelor 
actualizate puse la dispoziţie de instituţiile şi agenţii 
economici din judeţul Mureş, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „HOREA” a elaborat Planul de 
analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul 
judeţului Mureş care a fost aprobat de către 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş 
prin Hotărârea nr. 4/25.04.2014.  
Faţă de cele mai sus, propunem spre aprobare Planul 
de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul 
judeţului Mureş conform proiectului de hotărâre 
alăturat.  
 

 
VICEPREŞEDINTE                   ARHITECT ŞEF  
Kelemen Attila Márton            arh. Şipoş Răzvan  
 

_________________________________________________________________________________________________
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.125 
din 11 septembrie 2014 

privind rectificarea bugetului Consiliului 
Județean Mureș pentru anul 2014 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.15.290/04.09.2014 a 
Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru 
anul 2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  
Potrivit Ordonanței Guvernului nr.9/31 iulie 2014 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,  
Având în vedere dispozițiile art.19 și art.49 alin.(4), (5) 
și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și 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 Județean Mureș nr.14/2014 
privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș 
pentru anul 2014, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează:  
1. Art.1 se modifică și se completează după cum 
urmează:  
 
 

 

”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe 
anul 2014 la venituri în sumă de 277.114.500 lei și la 
cheltuieli în sumă de 328.816.500 lei, pe secțiune de 
funcționare și secțiune de dezvoltare.”  
2. Art.6 se modifică și se completează după cum 
urmează:  
”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 nr.2/1 până la nr.2/135.”  
3. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/5/a, 2/16/a, 2/17/a, 
2/18/b, 2/19/a, 2/20/a, 2/21, 2/22, 2/24, 2/28/a, 2/76, 
2/84, 2/88, 2/99, 2/113, 3/b, 4/1/b, 7/b, 8/a, 9/a, 
9/1/a și 10/a la HCJ nr.14/2014 se modifică și se 
înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/5/b, 
2/16/b, 2/17/b, 2/18/c, 2/19/b, 2/20/b, 2/21/a, 2/22/a, 
2/24/a, 2/28/b, 2/76/a, 2/84/a, 2/88/a, 2/99/a, 
2/113/a, 3/c, 4/1/c, 7/c, 8/b, 9/b, 9/1/b și 10/b.  
4. După anexa nr.2/124 se introduc 11 anexe noi: 
nr.2/125, 2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 
2/132, 2/133, 2/134 și 2/135.  
Art.II. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/5/b, 2/16/b, 
2/17/b, 2/18/c, 2/19/b, 2/20/b, 2/21/a, 2/22/a, 2/24/a, 
2/28/b, 2/76/a, 2/84/a, 2/88/a, 2/99/a, 2/113/a, 2/125, 
2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 2/132, 
2/133, 2/134, 2/135, 3/c, 4/1/c, 7/c, 8/b, 9/b, 9/1/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  
Ciprian Dobre                            SECRETAR  
                            Paul Cosma  
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa1_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa2_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa3_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa4_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa7c_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa8b_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa9b_9-1b_hot125_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa10b_hot125_2014.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 

Nr.15.290/04.09.2014  
Dosar: VII/B/2  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014 

 
 
 
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Mureş poate aproba rectificarea bugetului propriu ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite.  

Prin ORDONANŢA Nr.9/2014 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014, din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, 
județului Mureș se alocă suma de 47.000 lei pentru 

plata salariilor învăţământului special şi a centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. Se 
propune cuprinderea sumei alocate, pe parte de 
venituri și pe parte de cheltuieli în bugetul instituțiilor 
subordonate.  
Potrivit articolului 49 din Legea nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, în situaţia în care, 

pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective 
implementarea unui proiect de investiţii nu se poate 
realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite ai bugetelor locale pot propune 
autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, 
aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de investiţii.  
Prin adresa nr.15170/2014, Direcţia Tehnică propune 
redistribuirea sumei de 3.007.400 lei, în baza solicitării 
instituțiilor, pentru următoarele obiective:  

 
Reparații 87.400 lei.  
 
INVESTIȚII  
Capitolul nr.66  
 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ  
• Proiectare plus execuție scara exterioara de evacuare 
imobil str. Gh. Marinescu nr.1 ( secția ATI si secția 
Gastroenterologie), in valoare totala 350.000 lei ;  
• Lucrări de reparații capitale imobil Clinica boli 
infecțioase I, in valoare totală de 300.000 lei ;  
• Lucrări instalație gaze natural Clinica Ginecologie in 
valoare de 25.000 lei;  
• Reparații capitale Compartiment Medicina Muncii in 
valoare de 100.000 lei;  
• Autoturism (programul rabla) in valoare de 90.000 lei;  
• Boiler preparare apă caldă menajeră 500 l - 3 buc 
18.000 lei;  
• Modificarea puţului de lift (înălţarea celui existent 
precum şi modificarea în partea superioară) 30.000 lei;  
• Polisomnograf diagnostic + software +accesorii 
funcționale +sistem video complet, estimat la o valoare 
de 170.000 lei;  

• Amplasarea si montarea a trei semibariere asupra 
imobilului ce aparține domeniului public situat pe B-dul 

1 dec 1918 nr. 24-26 in valoare de 25.000 lei;  
• Reînnoirea unui nr. de 250 licențe antivirus 26.000 lei;  
• Biomicroscop tip Hagstreit cu tonometru de aplanatie 
Goldman si camera de luat vederi pentru Clinica 
oftamologie 107.000 lei;  
• Tonometru non-contact necesar in diagnosticarea 
pacienților cu glaucom pentru Clinica oftalmologie 

56.000 lei;  
• Sondă convexă pentru abdomen 34.000 lei;  
• Ecograf cu sondă convexă (2-6 MHz) cu sondă 
convexă şi sondă liniară (5-15 MHz) 85.000 lei;  
• Concentrator de oxigen – 2 buc 9.000 lei.  
 
SPITALUL MUNICIPAL TÂRNĂVENI  

• Reparaţii capitale Secția Interne 144 000 lei;  
• Reparaţii capitale drumuri şi alei 19 000 lei;  
Capitolul 84 :  
• Dotarea cu utilaje a Serviciului Public de Întreţinere 
Drumuri Judeţene, in valoare 1.332.000 lei  
 
De asemenea, prin adresa nr. 15139/2014, Direcția 

Tehnică propune redistribuirea sumelor în cadrul 
volumului aprobat aferent programului de lucrări la 
drumurile judeţene în anul 2014, pentru următoarele 
obiective:  

 Întocmire documentaţii tehnice 100.000 lei;  
Plombări 457.000 lei;  

 Execuție Pod peste Valea Şaeş pe DJ 106, km 
88+962 3.900.000 lei.  

Prin adresele nr. 14705 și 460 /2014 Direcţia de 
Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte solicită 
alocarea prin redistribuire de sume:  

 448.000 lei, pentru cofinanțarea proiectului 
”Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în 
zone greu accesibile ”;  

 93.000 lei, pentru regularizări de sume cu 
Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul 
proiectului Reconstrucţie ecologică forestieră pe 
terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare - Valea 
Sînmartinului – Cetegău, com. Rîciu;  
Se redistribuie din sumele cuprinse în buget la ”Alte 
acțiuni”, pentru proiectele aprobate prin hotărâri 

următoarele sume:  
- 165.000 lei pentru finanțarea proiectului „Crearea 
identităţii vizuale a judeţului Mureş în vederea 
dezvoltării şi consolidării turismului în zonă”;  
- 2000 lei Organizare atelier de lucru al profesioniştilor 
cu rol şi atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie de către Institutul Est European de 

Sănătate a Reproducerii;  
- 65.000 lei pentru Comemorarea a 70 de ani de la 
bătălia de la Oarba de Mureș.  
 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare 
pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori de credite sunt 
prevăzute în anexele din proiectul de hotărâre.  

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat.  
 
 
 
PREŞEDINTE               DIRECTOR EXECUTIV  
Ciprian Dobre                          Bartha Iosif 

_________________________________________________________________________________________________ 
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         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.126 
din 11 septembrie 2014 

privind aprobarea unor taxe şi tarife la 

instituţiile de cultură pentru anul 2015 
 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând expunerea de motive nr.13.459 din 8.08. 2014 
a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură 
pentru anul 2015, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate,  
Având în vedere :  
- art.68 din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;  
- art.283 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
- art.24, alin.(1)şi (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor 

publice nr.311/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ;  
- art.20 din OG nr.21/2007, privind instituţiile şi 
companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
- art.16 din OUG nr.118/2006, privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu modificările şi completările ulterioare.  
În temeiul art.91, alin.(5), lit. ’’a ’’, pct.4 şi 10 şi ale 
art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de 
Legea privind transparenţa decizională în administraţia 
publică nr.52/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

hotărăşte: 
 
Art.1.(1) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile 
prestate de Ansamblu Artistic Profesionist Mureşul, 
Muzeul Judeţean Mureş precum şi preţurile revistelor 
Vatra şi Lato pentru anul 2015, conform Anexei nr.1.  
(2) Se aprobă tarifele pentru activităţile prestate de 
Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel şi Filarmonica de 
Stat Tîrgu Mureş pentru stagiunea 2014-2015, precum 
şi taxele pentru anul şcolar 2014-2015 pentru Centrul 
Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 
Artistică, conform Anexei nr.2. 
(3) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund 
Direcţia Economică şi instituţiile de cultură nominalizate 
în anexă.  
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
judeţului Mureş şi se comunică, Instituţiei Prefectului 
Judeţul Mureş, Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 
Judeţean şi Instituţiilor de cultură nominalizate în 
Anexele nr.1-2.  
 
PREȘEDINTE                 Contrasemnează  
Ciprian Dobre                      SECRETAR  

            Paul Cosma  
 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 

Nr. 13.459/4.09.2014  
Dosar VI D/1  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de 

cultură pentru anul 2015 
 
 
Taxele şi tarifele locale constituie sursă importantă de 
venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ 
teritoriale, utilizate pentru cheltuielile publice a căror 
finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile 

legii.  
În conformitate cu dispoziţiile art.20 din OG nr.21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 24 din Legea muzeelor şi a colecţiilor 
publice nr.311/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale art.16 din OUG nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea aşezămintelor 
culturale, cu modificările şi completările ulterioare, 
finanţarea instituţiilor de spectacole sau concerte a 
muzeelor şi aşezămintelor culturale, se realizează din 
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 
stat ori de la bugetele locale, după caz, prin bugetul 

autorităţilor publice în subordinea cărora funcţionează 
instituţiile respective, precum şi din alte surse.  
În baza prevederilor art. 283 din Legea privind Codul 
Fiscal nr.571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate institui taxe 
pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru 
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 
istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea, 
toate de interes judeţean şi aprobă taxele şi tarifele 
percepute pentru serviciile culturale oferite persoanelor 
fizice şi juridice, de către instituţiile de cultură 
subordonate acestuia.  
Potrivit art.68 din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
veniturile provenite din prestări de servicii ale 
instituţiilor de cultură, chirii, manifestări culturale, 
concursuri artistice, publicaţii, constituie venituri proprii 
ale acestor instituţii publice.  
În aplicarea prevederilor legale mai sus invocate, ţinând 
cont de propunerile instituţiilor de cultură subordonate, 
autoritatea publică judeţeană aprobă anual nivelul 
taxelor şi tarifelor percepute de aceste instituţii.  
În acest context, instituţiile de cultură subordonate au 
înaintat propuneri privind modificarea taxelor şi tarifelor 
pentru activităţile prestate, ţinând cont de nivelul 
prognozat al inflaţiei, de prospectarea şi analiza 
preţurilor instituţiilor similare din ţară, precum şi de 
gradul de realizare a veniturilor provenite din aceste 
activităţi.  
Astfel, prin adresele nr.12234/2014 şi 12102/2014, 
Teatrul Ariel şi Filarmonica de Stat propun menţinerea 
la acelaşi nivel al tarifelor aprobate prin HCJ 
nr.153/2013 argumentând faptul că acestea sunt deja 
la nivelul celor practicate de instituţiile similare din ţară 
şi că publicul care frecventează aceste spectacole este 
în scădere.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot126_2014.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot126_2014.xls
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Redacţiile revistelor Lato şi Vatra, prin adresele 
nr.12155/2014 şi 12163 2014, propun majorarea 

preţului revistelor cu 33,33% şi respectiv cu 25 %, 
având în vedere creşterea cheltuielilor cu tipărirea şi 
expedierea revistelor.  
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale propune, prin adresa nr.12229/ 
2014, majorarea taxelor cu 3,5 % faţă de nivelul celor 
aprobate în 2013, luându-se în calcul rata inflaţiei 

prognozate pe anul 2014, precum şi menţinerea 
sistemului de facilităţi pentru frecventarea mai multor 
cursuri din cadrul şcolii, precum şi pentru cursanţi aflaţi 
în situaţii speciale.  
Prin adresa nr.12432/2014, Muzeul Judeţean Mureş 
solicită renunţarea la „abonamentul de familie”, 
deoarece în anul 2014 nu a fost solicitat introducerea 

”taxei de participare atelier de lucru” precum şi 
majorarea taxei de vizitare a Sălii de Oglinzi, Secţiei de 
artă, Secţiei de Istorie – Arheologie din clădirea 
Palatului Culturii cu 20% ţinând cont că spaţiile mai sus 
menţionate au fost modernizate, fiind echipate cu 
tehnică modernă de sonorizare şi proiectare, 
asigurându-se publicului un mediu plăcut de vizitare şi 

expunere de către personalul de specialitate al 
instituţiei.  

Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul, prin adresa 
nr.13163/2014, solicită majorarea cu 20% a tarifelor 
biletelor pentru spectacole pentru elevi, studenţi şi 

pensionari, precum şi majorarea cu 2,33 % a tarifului 
pentru închiriere autocar, pentru grupuri de elevi şi 

grupuri artistice, datorită creşterii preţului motorinei şi 
cheltuielilor legate de întreţinerea autocarului instituţiei. 
Având în vedere că solicitarea de majorare a tarifelor 
pentru categoriile defavorizate ale populaţiei nu se 
justifică, propunem ca aceste tarife să rămână la 
acelaşi nivel.  
În anexele la proiectul de hotărâre sunt prezentate 

taxele şi tarifele aprobate pentru anul 2014, pentru 
stagiunea 2013-2014, respectiv pentru anul şcolar 
2013-2014, precum şi cele propuse pentru anul 2015, 
pentru stagiunea 2014-2015 şi pentru anul şcolar 2014-
2015.  
Faţă de considerentele mai sus arătate, ţinând cont de 
faptul că prin dimensionarea taxelor şi tarifelor propuse 

se urmăreşte asigurarea surselor de venituri proprii ale 
unităţilor de cultură subordonate, propunem adoptarea 
proiectului de hotărâre alăturat.  
 
 
 
PREŞEDINTE             DIRECTOR EXECUTIV  

Ciprian Dobre                      Bartha Iosif  
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.127 

din 11 septembrie 2014 
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice 
nr.13.7517.08.2014, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate,  
Având în vedere prevederile:  
- Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul 
nr.353/2007 al ministrului internelor şi reformei 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare  
- Ordinului nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-
cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de 
persoane, emis de Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice -A.N.R.S.C.;  

 

 

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispoziţiile 
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională,  
În temeiul prevederilor art.97 şi a drepturilor conferite 
prin art. 115 alin.(1) lit.”c” din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 
Art.1. Se aprobă tarifele maxime de călătorie, pe zone 
kilometrice, practicate de operatorii de transport pentru 
serviciile de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.83/2010, privind aprobarea tarifelor 
pentru serviciile de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, cu modificările şi 
completările ulterioare, se abrogă. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Autorității 
județene de transport din cadrul Direcției Economice a 
Consiliului Județean Mureș. 
 
 
 
 
PREȘEDINTE                     Contrasemnează 
Ciprian Dobre                              SECRETAR 
                              Paul Cosma 
 
 

_________________________________________________________________________________________________
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot127_2014.xls


12 

 

          

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITOR: CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ – SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI CANCELARIE 

Monitorul Oficial al Judeţului Mureş nr.2/2014 conţine 12 pagini   ISSN 1222-975 
 
 



13 

 

 


