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HOTĂRÂREA NR.1 
din 16 ianuarie 2017 

pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 
nr.405/29.12.2016, privind majorarea bugetului judeţului Mureş pe anul 2016 cu 

suma de 20.000 lei 
 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.797/13.12.2017 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Având în vedere prevederile art.82 alin.(1), din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. b 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 validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.405/29.12.2016 
(anexele nr.1/j, 1/1/j, 2/94/g şi 9/h), privind majorarea bugetului judeţului Mureş pe 
anul 2016 cu suma de 20.000 lei. 
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică 
din cadrul Consiliului Judeţean  Mureş. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                              Contrasemnează   
Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR                      
                  Paul Cosma 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Direcția Economică 
Nr.797/13.01.2017 
Dosar VII/C/1 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr.405/29 decembrie 2016 pentru 
majorarea bugetului judeţului Mureş pe anul 2016 cu suma de 20.000 lei 

 
 

În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.975/21.12.2016 privind alocarea unor sume 
din Fondul de Intervenţie la Dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale 
produse de inundaţii, a fost alocată judeţului Mureş suma de 20.000 lei pentru refacere 
drum judeţean DJ 154E – 0,01 km – pe raza comunei Solovăstru, în zona imobilului din 
strada Principală nr.103.  
Potrivit articolului nr.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, diminuarea respectiv majorarea bugetelor se 
poate aproba prin dispoziţie a autorităţii executive, urmând ca în şedinţa autorităţii 
deliberative să se valideze modificările respective. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/disp_hot001_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa1_disp_hot001_2017.xls
ttp://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_disp_hot001_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa9h_disp_hot001_2017.xls
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Ca urmare, prin Dispoziţia nr.405/29 decembrie 2016 a fost aprobată majorarea bugetului 
judeţului Mureş cu suma de 20.000 lei, urmând ca aceasta să fie validată în cadrul 
şedinţei de consiliu judeţean din 16 ianuarie 2017. 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.   
 
 
p. PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR                                                              
VICEPREŞEDINTE  
Alexandru Cîmpeanu                                                                 Alin Mărginean     
                ___ 

 
HOTĂRÂREA NR. 2 

din 16 ianuarie 2017 
privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din 

excedentul bugetului local pe anul 2015 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.813/13.01.2017 a Direcţiei Economice la proiectul de 
hotărâre privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a secţiunii de dezvoltare, din 
excedentul bugetului local pe anul 2015, 
Având în vedere prevederile Ordinului Nr.2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. a) şi a art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare 
în sumă de 10.215.578,30 lei, din excedentul bugetului local pe anul 2015.                     
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
PREŞEDINTE                         Contrasemnează                                               
Péter Ferenc              SECRETAR 
                                                                                                    Paul Cosma 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 
Nr.813/13.01.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii 

de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015 
 
Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2016 a fost aprobat prin HCJ nr.7/2016 pe 
cele două secţiuni, secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform art.26 
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alin.(2^1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit Ordinului nr.2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 pct.5.13.3(1) lit.(b). 
 “În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau de dezvoltare înregistrează deficit, 
consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au 
obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau de dezvoltare după caz, până 
la data de 9 ianuarie 2017 inclusiv”. 
Ţinând seama de cele de mai sus, propunem aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2016 în sumă de 
10.215.578,30 lei. 
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
PREŞEDINTE                         DIRECTOR                                                                                                       
p.PREŞEDINTE                                                                             Alin Mărginean          
Alexandru Cîmpeanu 
 
            ___ 

 

HOTĂRÂREA NR.14 
din 26 ianuarie 2017 

privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 147.280.671,75 lei din excedentul cumulat 
al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii şi  acoperirea 

golurilor de casă 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.1218/19.01.2017 la proiectul de hotărâre privind 
utilizarea în anul 2017 a sumei de 147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor 
precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) lit.”a” şi ”b” din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit.”a” 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 utilizarea în anul 2017 a sumei de 147.280.671,75 lei din excedentul 
cumulat al anilor precedenţi astfel: 
- 137.280.671,75 lei pentru finanţarea investiţiilor în continuare; 
- 10.000.000,00 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă. 
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                Contrasemnează                                                              
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR                                                                                                                           
           Paul Cosma 
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 
Nr.1218/19.01.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de 

casă 
 

 
Potrivit art.58 alin (1) lit.”a” şi ”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului destat şi a 
transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor 
restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 
autorităţilor deliberative, astfel:  
a) Ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 
disponibilului rezultat în urma finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
c) Pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 
Propunem utilizarea excedentului cumulat al anilor precedenţi astfel: 
- 137.280.671,75 lei pentru finanţarea investiţiilor în continuare; 
- 10.000.000,00 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                      DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Péter Ferenc                                                                                             Alin Mărginean     

 
            ___ 

 
HOTĂRÂREA NR.15 

din 26 ianuarie 2017 
pentru modificarea Hotărârii nr.2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la  
31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local  

pe anul 2015 
 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.1219/19.01.2017 a Direcţiei Economice la proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.2/16.01.2016 privind acoperirea definitivă la 
31.12.2016 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere prevederile Ordinului nr.2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, 
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În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.I. Art.1 din Hotărârea nr.2/16.01.2016 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
”Se aprobă acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare în 
sumă de 10.223.150,30 lei, din excedentul bugetului local pe anul 2015.”              
Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 
                                                                                                                                                            Paul Cosma 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 
Nr.1219/19.01.2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.2/16.01.2017 privind acoperirea 

definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului 
local pe anul 2015 

 
 
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, Consiliul Judeţean 
Mureş a aprobat acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare 
în sumă de 10.215.578,30 lei. În urma unor regularizări efectuate între bugetul judeţului 
şi bugetul de stat, precum şi între bugetul judeţului şi bugetele instituţiilor subordonate, 
deficitul secţiunii de dezvoltare a fost majorat cu suma de 7.572 lei. Astfel, în vederea 
acoperirii şi acestui deficit rezultat în urma regularizărilor efectuate la închiderea 
definitivă a anului bugetar 2016, propunem aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2016 în sumă de 
10.223.150,30 lei. 
 
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
PREŞEDINTE                          DIRECTOR                                                                                                       
Peter Ferenc                                                                                    Alin Mărginean 
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 HOTĂRÂREA NR.16 
din 26 ianuarie 2017 

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 

bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate  
Consiliului Judeţean Mureş 

 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.1220/19.01.2017 la proiectul de hotărâre privind 
modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.201/21.12.2016 
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale, datorate în anul 2017 bugetului propriu al 
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, prin abrogarea 
punctului 1 al anexei, datorită eliminării unor taxe, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 
Având în vedere: 
- art. 453-500 din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- O.U.G 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.387/2005 privind 
aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din 
Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 
- Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 
- art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27, art.30, alin.(1) şi alin.(2) şi art.68 din Legea privind 
finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. c) şi a art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.I. Începând cu data de 1 februarie 2017, punctul I din Anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 
datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului şi instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean Mureş, se abrogă. 
Art.II.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund: Direcţia Economică 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; 
- Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
                                                                                                       
PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează                                                                                        
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR                                  
                                                                                                                     Paul Cosma     
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Serviciul buget 
Nr.1220/19.01.2017 
Dosar VII/B/1 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.201/21.12.2016 privind aprobarea  unor tarife şi taxe locale datorate în anul 
2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş 

  
 
Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean nr.201/21.12.2016 privind aprobarea  unor tarife şi 
taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş, anexa nr.1, s-au stabilit taxele pentru serviciile 
prestate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanele Mureş pentru anul 2017. 
La punctul I din anexa menţionată mai sus au fost stabilite taxe extrajudiciare de timbru 
pentru serviciile prestate de instituţia noastră. 
Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, la articolul VI stabileşte: „Legea nr.117/1999 privind 
taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.321 din 6 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.” 
Astfel, în considerarea celor menţionate mai sus, se impune abrogarea punctului I din 
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.201/21.12.2016 privind aprobarea 
unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                    DIRECTOR                                  
Péter Ferenc                                                                                Alin Mărginean                                               
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