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HOTĂRÂREA NR.137 
din 28 septembrie 2017 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.20319./27.09.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie a R.A. „Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureş” nr.30/18.09.2017 privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri 
și Cheltuieli al Regiei, însoțită de Nota de Fundamentare nr.6319/15.09.2017, înaintate 
prin adresa nr.6381/20.09.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.19791 din 
20.09.2017, 
Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) şi (3), precum şi cele ale art.10 alin.(2), 
lit.f) 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, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia, 
În temeiul art.91 alin.(1) Iit. a) şi alin.(2) lit.d), precum şi al art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” pe 
anul 2017, se rectifică după cum urmează: 
(1) Anexa nr.1 “Bugetul de venituri și cheltuieli” (bugetul activității generale) se 
modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre; 
(2) Anexa de fundamentare nr.2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți 
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”, se modifică 
și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre; 
 (3) Anexa de fundamentare nr.4 “Programul de investiții, dotări și sursele de 
finanțare”, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la 
îndeplinire. 
Art.4. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A. Aeroportul „Transilvania Tîrgu Mureş” 
şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri 
şi cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi rectificare an curent (2017), în conformitate 
cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016.  
 
 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                                                               
Paul Cosma 

 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot137_2017.pdf
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.20319/27.09.2017 
Dosar VI/D/2 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „ 
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017 

 
 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a fost 
aprobat prin HCJ nr.33/30.03.2017, fiind elaborat în conformitate cu prevederile 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia.  
Bugetul a fost rectificat prin HCJ nr.108/27 iulie 2017 la activitatea de investiții prin 
redistribuiri în cadrul volumului surselor din bugetul județului și diminuarea fondului din 
tariful de securitate. 
Prin adresa nr.6381/20.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.19791 din 
20.09.2017, Regia transmite documentația de solicitare a unei noi rectificări atât la 
activitatea operațională cât și la activitatea de investiții. 
A. Activitatea operațională 
În Nota de Fundamentare a executivului Regiei nr.6319/15.09.2017 rectificarea 
veniturilor operaționale prin creșterea sumelor transferate de la bugetul județului cu 700 
mii lei (de la 5060 mii lei la 5760 mii lei) este motivată de derularea în trim.IV a 
lucrărilor de reparație capitală la suprafețele de mișcare(pista de aterizare-decolare), 
perioadă în care, urmare a suspendării traficului, nu se vor realiza venituri proprii din 
producția vândută, așa după cum s-a estimat în bugetul inițial (4 luni de trafic cu 54000 
pasageri îmbarcați). 
Astfel față de venituri din producția vândută(compuse în principal din venituri din servicii 
prestate: taxe aterizare/decolare, taxe de iluminat, taxe de staționare, tarife de 
securitate, taxe servicii pasageri, etc) prognozate în bugetul inițial la suma de 1427 mii 
lei, în bugetul rectificat se estimează pe total an suma de 272 mii lei, ceea ce reprezintă 
doar 7% din realizările anului precedent (3903 mii lei în 2016). 
În ceea ce privește costurile totale, acestea se reduc la 7186 mii lei față de 7641 mii lei 
estimate inițial (economie 455 mii lei), costurile totale reprezentând 80,2% din costurile 
totale realizate în anul precedent. 
Modificările propuse la activitatea operațională aduc modificări în Anexa nr.1 - Bugetul 
activității generale și Anexa de Fundamentare nr.2  
 
B. Activitatea de investiții 
Regia solicită rectificarea activității de investiții, urmare a unor cerințe impuse de 
auditul de supraveghere al AACR privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat 
la cerințele Regulamentului (UE) 139/2014, a strategiei pe termen scurt, precum și a 
necesității reașezării unor sume la nivelurile rezultate din licitație, toate motivate în 
Nota de Fundamentare a Regiei nr.6319/15.09.2017. 
În acest sens, este nevoie de suplimentarea de sume la unele obiective de investiții, 
diminuarea sumelor din buget pentru altele, precum și cuprinderea în Listă a unor noi 
obiective sau modernizarea unora existente, bunuri de natura domeniului public al 
unității administrativ-teritoriale (Anexa de Fundamentare nr.4) 
a) Diminuări  sume în buget 
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La obiectivul de investiție “Autospecială de stins incendii aeroport” în  valoare inițială de 
3 000 mii lei se solicită diminuarea valorii cu suma de 25 mii lei, la nivelul valorii 
contractate. 
b) Suplimentare  sume în buget 
La obiectivul de investiție “upgrade sistem de procesare și control pasageri (CMS)” în 
valoare de 50 mii lei se solicită suplimentarea cu 40 mii lei (valoare nouă - 90 mii lei), 
urmare a unei estimări anterioare subdimensionate față de oferta pieței de profil. 
c) Includere noi obiective în Lista de Investiții 
c.1. Includerea obiectivului ”DALI+PT și detalii de execuție extindere și copertină cu 
legătură la terminal sosiri internaționale” (investiție prognozată inițial pentru anul 
2018) cu o valoare estimată de 135 mii lei. 
Motivaţie: După efectuarea RK la suprafețele de mișcare se prognozează ca activitatea 
de trafic cu aeronave de mare capacitate să fie în continuă creștere, spațiul din zona 
sosiri fiind subdimensionat. De asemenea, se are în vedere și încadrarea în prevederile 
Regulamentului CE nr 2320/2002 al Parlamentului European care stabilește măsurile 
pentru aplicarea standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile.  
 
c.2. Includerea obiectivului ”Reactualizare DALI + PT și indicatori tehnico-economici 
pentru lucrări de reabilitare la CT1” cu o valoare estimată de 35 mii  lei.  
Motivaţie: Conform notei de fundamentare nr.5220/10.07.2017, din cauza uzurii fizice și 
morale a cazanelor (cazanele de tip Metalica au o vechime de peste 45 de ani) a crescut 
considerabil riscul de defecțiuni accidentale, astfel punându-se în pericol asigurarea cu 
energie termică a aeroportului; 
 
c.3. Includerea obiectivului ”Echipament multifuncțional de deszăpezire și degivrare 
PDA” cu o valoare estimată de 2.700 mii lei 
Motivaţie: Conform legislatiei aeronautice administratorul de aeroport are obligația să 
asigure o stare corespunzătoare pentru suprafețele de mișcare astfel încât operarea 
aeronavelor și echipamentelor aeroportuare de deservire/intervenție, dar și deplasarea 
pasagerilor și a personalului operațional să se efectueze în condiții de siguranță; 
 
c.4. Includerea obiectivului ”Achiziţionare sisteme PC, hărţi caroiate, legături 
telefonice, staţii emisie recepţie (realizare centru de criză ) - etapa 2” cu o valoare 
estimată de 85 mii  lei 
Motivaţie: realizarea unui Centru de criză dotat conform cerințelor legislative din 
Programul Național de Securitate Aeronautică, aprobat prin HG nr.1093/2012 și din 
Regulamentul 1998/2015 al Comisiei Europene; 
 
c.5. Includerea obiectivului ”SF si PT sistem TVCI pentru supraveghere gard 
perimetral” cu o valoare estimată de 100 mii lei 
Motivaţie: încadrarea în prevederile Regulamentului 1998/2015, Regulamentului 
300/2008, OUG 104/2001, 105/2001, Regulamentului 562/2006, documente ce impun 
dotări din punct de vedere al supravegherii perimetrului aeroportuar. Măsură cuprinsă în 
planul de măsuri în vederea îndeplinirii cerințelor Schengen în Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureș; 
 
c.6. Includerea obiectivului ”SF si PT conexare platforme de parcare aeronave, 
platformă, echipamente de handling, drumuri de serviciu cu instalații aferente” cu o 
valoare estimată de 135 mii  lei. 
Motivaţie: Asigurarea documentaţiei tehnice necesare care să stea la baza atribuirii 
lucrărilor pentru realizarea unei infrastructuri care să permită parcarea unui număr mai 
mare de aeronave, îmbunătăţirea circulaţiei şi creşterea gradului de siguranţă la 
parcarea şi deservirea acestora, inclusiv instalaţiile de balizaj şi marcaje aferente. 
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D) Modernizări obiective existente (de natura domeniului public al unităților 
administrative-teritoriale): 
 
d.1 ”Modernizare terminal plecări etapa I” cu o valoare estimată de 410 mii  lei. 
Motivaţie: Conform notei de fundamentare nr.5197/07.07.2017, în conformitate cu 
prevederile legale ale metrologiei, respectiv art.3 din OG 20/1992 privind activitatea de 
metrologie, cu modificările și completările ulterioare (mijloacele de măsurare utilizate în 
cadrul aeroporturilor concură la siguranța circulației aeriene); 
 
d.2 “Reconfigurare echipament degivrare aeronave” cu o valoare estimată de 274 
mii lei (investiție prognozată inițial pentru anul 2018). 
Motivaţie: Conform reglementărilor Aeronautice Civile Române, pentru asigurarea 
siguranţei traficului aerian, este necesară executarea activităţilor de degivrare-
antigivrare a avioanelor la sol, prin metoda cu lichide, în condiţii atmosferice care 
favorizează producerea fenomenelor de givraj. Această activitate se realizează cu 
ajutorul echipamentelor specifice care trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru 
executarea acestor operatiuni. Având în vedere aceste aspecte este necesară 
reconfigurarea părţii speciale a echipamentului de degivrare aeronave, de aşa manieră 
încât echipamentul să fie sigur în exploatare atât din punct de vedere al calităţii 
lichidului de degivrare furnizat cât şi operaţional;  
 
Sumele necesare pentru realizarea obiectivelor noi sunt în valoare de 3889 mii lei, 
fonduri care se solicită a fi acoperite din bugetul județului, astfel încât sursele de 
finanțare pe anul 2017 cresc de la 4142 mii lei (conform HCJ 108/27.07.2017) la 
8031mii lei, din care: 8016 mii lei alocate din bugetul județului, 7 mii 
profitul/excedentul activității comerciale și 8 mii din tariful de securitate. 
 
Față de argumentele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul 
de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RA “Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2017. 
 
 
 PREŞEDINTE                                                                       DIRECTOR EXECUTIV 
 Péter Ferenc                                                                          Alin Mărginean 
             

 
HOTĂRÂREA NR.140 

din 28 septembrie 2017 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.20.047/22.09.2017 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, 
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.126/31 august 2017 
privind completarea anexelor 1 și 2 la HCJM nr.34/2017 pentru aprobarea participării 
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Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 
culturale și sociale de interes public județean, 
În conformitate cu art.15 alin.(2) şi art.19 alin.(2) 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.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, 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 general al Judeţului Mureş pe anul 2017 la venituri în sumă de 
583.158.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 720.438.000 lei, conform anexei nr.1/e.” 

2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Mureş şi al instituţiilor finanţate integral 
sau parţial din bugetul Judeţului Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate, 
conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/203”. 
3. Anexele nr. 1/d, 2/e, 2/1/d, 2/2/c, 3/1/a, 3/18, 3/24/a, 3/37, 3/44/c, 3/47/b, 
3/50/a, 3/52/a, 3/53, 3/54/a, 3/55/a, 3/56, 3/57/a, 3/58, 3/59, 3/60/a, 3/61/a, 3/62, 
3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/66, 3/67/a, 3/68/a, 3/69/a, 3/70/a, 3/71/a, 3/72/a, 3/73, 
3/74, 3/75, 3/77/b, 3/89/a, 3/100, 3/101, 3/102, 3/103, 3/105, 3/109/d, 4/d, 4/6, 
5/1/c, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d și 10/c se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/e, 2/f, 
2/1/e, 2/2/d, 3/1/b, 3/18/a, 3/24/b, 3/37/a, 3/44/d, 3/47/c, 3/50/b, 3/52/b, 3/53/a, 
3/54/b, 3/55/b, 3/56/a, 3/57/b, 3/58/a, 3/59/a, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/a, 3/63/c, 
3/64/c, 3/65/c, 3/66/a, 3/67/b, 3/68/b, 3/69/b, 3/70/b, 3/71/b, 3/72/b, 3/73/a, 
3/74/a, 3/75/a, 3/77/c, 3/89/b, 3/100/a, 3/101/a, 3/102/a, 3/103/a, 3/105/a, 
3/109/e, 4/e, 4/6/a, 5/1/d, 5/2/d, 7/e, 8/b, 9/e și 10/d.  

4. După anexa 3/195 se introduc 8 anexe noi, nr.3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/201, 
3/202 și 3/203.  
Art.II. Anexele nr.1/e, 2/f, 2/1/e, 2/2/d, 3/1/b, 3/18/a, 3/24/b, 3/37/a, 3/44/d, 
3/47/c, 3/50/b, 3/52/b, 3/53/a, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/a, 3/57/b, 3/58/a, 3/59/a, 
3/60/b, 3/61/b, 3/62/a, 3/63/c, 3/64/c, 3/65/c, 3/66/a, 3/67/b, 3/68/b, 3/69/b, 
3/70/b, 3/71/b, 3/72/b, 3/73/a, 3/74/a, 3/75/a, 3/77/c, 3/89/b, 3/100/a, 3/101/a, 
3/102/a, 3/103/a, 3/105/a, 3/109/e, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/201, 3/202, 
3/203, 4/e, 4/6/a, 5/1/d, 5/2/d, 7/e, 8/b, 9/e și 10/d fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi  direcţiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
Art.IV.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş și  
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                                       Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                               SECRETAR 
                                                                                                                                            Paul Cosma 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa1_hot140_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa4_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa5_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa7e_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa8b_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa9e_hot140_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa10d_hot140_2017.xls
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.20.047/22.09.2017 
Dosar VI D/1 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru 
anul 2017 

 
 
În conformitatea cu prevederile articolului 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 de principali de credite. 
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2017 au fost aprobate 8.860.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, destinate 
susținerii sistemului de protecție a copilului (1.624.000 lei), susținerii centrelor publice 
pentru persoane adulte cu handicap (5.012.000 lei) și susținerii ”Programului pentru școli 
al României” conform prevederilor HG nr.640/2017 (2.224.000 lei).  
Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.126/2017,  privind 
modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, 
propunem cuprinderea în buget a sumelor aprobate cu această destinație. 
Prin nota internă a Direcţiei Tehnice nr.19434/2017 se solicită următoarele modificări 
asupra Programului de lucrări la drumurile judeţene pe anul 2017, acestea fiind detaliate 
în anexa nr. 9/e: 
- redistribuirea sumei de 1.180.000 de lei, reprezentând economii realizate în urma 
încheierii contractelor de lucrări, de la poziţia C1 – „Covoare bituminoase” la alte poziţii 
din cadrul secţiunii I – „CHELTUIELI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE” din cadrul 
Programului de lucrări la drumuri judeţene; 
- redistribuirea sumei de 375.000, reprezentând economii rezultate la obiectivul de 
investiţii „Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Padure- Bezidu Nou - limita 
judeţului Harghita, DJ136 km 1+900-8+830 şi DJ136A km 0+000-3+339”, pentru 
suplimentarea sumelor la alte obiective de investiţii existente şi pentru realizarea a două 
obiective de investiţii noi în cadrul Programului de lucrări la drumurile judeţene; 
De asemenea, este necesară cuprinderea unor sume pentru prestarea unor servicii 
aferente unor obiective de investiţii,  după cum urmează: 
- 11.000 lei pentru servicii de coordonator de sănătate şi securitate în muncă pe durata 
proiectării şi execuţiei lucrării „Reabilitare drum județean DJ107G limită județ Alba – 
Ațintiș – Luduș, km 16+775-18+226”; 
- 5.000 lei pentru servicii de coordonator de sănătate şi securitate în muncă pe durata 
execuţiei lucrării „RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)”; 
- 36.000 lei pentru servicii de evaluare teren pentru sediul Serviciului Administrativ 
Intervenţii. 
 
Prin adresa Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni nr.13564/2017 se 
solicită aprobarea suplimentării cu 40.000 lei a sumelor pentru reparaţii curente, din 
veniturile proprii ale spitalului, şi suplimentarea sumelor cuprinse în lista de investiţii 
pentru realizarea obiectivului „Înlocuire reţea internă termoficare secţia Pediatrie” cu 
125.000 lei  prin redistribuirea sumei de 47.000 lei aprobată pentru obiectivul „D.A.L.I. – 
Reabilitarea şi modernizarea Pavilionului Pediatrie pentru creşterea eficienței 
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energetice” şi prin alocarea a 78.000 lei din veniturile proprii ale spitalului. Modificările 
propuse se regăsesc în cadrul anexelor 7/e şi 8/b. 
Prin adresa Spitalului Clinic Judeţean Mureş nr.15042/2017 se solicită aprobarea 
suplimentării sumelor cuprinse în lista de investiţii cu 229.000 lei din veniturile proprii 
ale spitalului. Modificările propuse se regăsesc în cadrul anexei 7/e. 
Prin adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
nr.37042/2017 se solicită modificarea categoriei unor obiective de investiţii din lucrări în 
dotări, suplimentarea cu 15.000 de lei a sumelor alocate obiectivului de investiţii „CRRN 
LUDUŞ - Amenajare teren sport” prin diminuarea corespunzătoare a sumelor alocate 
pentru obiectivul de investiţii „CRRN LUDUŞ - Amenajare şi dotare club la subsolul 
clădirii” şi redistribuirea sumei de 9.168 lei, reprezentând economii realizate la 
obiectivul de investiţii „DGASPC SEDIU - Program antivirus”, pentru achiziţionarea unor 
licenţe pentru sistemul de operare Windows 10. Modificările propuse se regăsesc în cadrul 
anexei 7/e la hotărâre.   
Prin adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
nr.37515/2017 se solicită o reaşezare în cadrul volumului aprobat a sumelor pentru 
reparaţii curente în funcţie de priorităţile concrete. Modificările propuse se regăsesc în 
cadrul anexei 8/b. 
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/e, 2/f, 2/1/e, 2/2/d, 3/1/b, 3/2/a, 
3/18/a, 3/37/a, 3/44/d, 3/47/c, 3/50/b, 3/52/b, 3/53/a, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/a, 
3/57/b, 3/58/a, 3/59/a, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/a, 3/63/c, 3/64/c, 3/65/c, 3/66/a, 
3/67/b, 3/68/b, 3/69/b, 3/70/b, 3/71/b, 3/72/b, 3/73/a, 3/74/a, 3/75/a, 3/89/b, 
3/102/a, 3/103/a, 3/105/a, 3/109/e, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/201, 3/202, 
3/203, 4/e, 4/6/a, 5/1/d, 5/2/d, 7/e, 8/b, 9/e și 10/d. 
Menționăm că proiectul de hotărâre alăturat a fost afișat la avizierul unității 
administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal nr.19792/2017. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Péter Ferenc                                                             Alin Mărginean 
               

 
 

HOTĂRÂREA NR.141 
din 28 septembrie 2017 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale  
de interes public judeţean 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.19937/21.09.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  
Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş, sub numerele 
15671/21.07.2017, 19244/13.09.2017, 19365/14.09.2017, 19522/15.09.2017,  
Luând în considerare prevederile art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.34/30.03.2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, 
cu modificări şi completări ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) Iit.d) şi e), coroborate cu cele ale alin.(5) lit.a), 
pct.4 şi ale art.91 alin.(6) lit.a), precum şi a celor ale art.97 alin.(1) din Legea 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,                                                       

hotărăşte: 
 

Art.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/30.03.2017 pentru 
aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. La Anexa nr.1, după punctul 54 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 55, 56, 57 și 58 
având conţinutul cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
2. La Anexa nr.2, după punctul 54 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 
Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 55, 56, 57 
și 58 având conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
3. La Anexa nr.1, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de 
Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se introduce punctul 14 având 
conţinutul cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
4. La Anexa nr.2, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de 
Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se introduce punctul 14 având 
conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociației “Simion C. Mândrescu”, Asociației “The 
Tiberius Festival”, Asociaţiei “Ansamblul Kokenyes”, Ligii Studenților din Tîrgu-Mureș, 
Direcției pentru Agricultură Județeană Mureș și Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează 
Péter Ferenc          SECRETAR 
                  Paul Cosma 
                                                            
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.19937/21.09.2017 
Dosar VII D/1 

 
                              

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2017 pentru aprobarea 
participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea 

şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 
 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34/2017 s-a aprobat participarea Consiliului 
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 
sociale de interes public judeţean. Prin prezentul proiect se propune modificarea și 
completarea acesteia cu patru poziții, patru evenimente care întregesc pozitiv acțiunile 
de promovare și dezvoltare întreprinse de autoritatea județeană. Astfel, primul 
eveniment cultural propus a fi înscris la Secţiunea A „Activităţi realizate de Consiliul 
Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, poziţia 55, este unul care 
privește un festival al tradițiilor zonei Târnavei Mici și se referă la susținerea unei Gale 
Tradițiilor Zonale, care concentrează jocurile populare pentru copii și dansurile 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa1_hot141_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_hot141_2017.xls
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pregătitoare, obiceiuri mai puțin cunoscute dar evidențiate pentru a fi cuprinse în 
rândurile celor culese deja și prezentate, dansurile populare maghiare specifice zonei dar 
și altor naționalități, totul organizat de Asociația Culturală “Kökényes”. Proiectul  se 
desfăşoară în perioada 25 noiembrie 2017 în Glodeni și Tîrnăveni şi presupune prezenţa a 
peste 600 de spectatori, alături de cei 122 de membrii activi (copii și adulți). 
Distingându-se între evenimente, Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră 
„Săptămâna Tiberius” oferă un moment de virtuozitate și rigoare interpretativă care 
aduce un moment de distincție și seriozitate specifice celei mai de preț brățări a omului  
prin recunoașterea  eforturilor la nivel național și internațional. Ne vor onora cu prezența 
invitaţi de marcă din linia muzicii de cameră care vor susține și masterclass-uri/ cursuri 
de măiestrie pentru inițiați, și vor completa paleta artistică a județului câştigându-se 
astfel puncte valorice de credibilitate, considerație și dezvoltare. Festivalul va avea loc 
în perioada 12-19 noiembrie, la Palatul Culturii din Tîrgu-Mureș. 
Liga Studenților din Tîrgu-Mureș organizează în perioada 04-08 octombrie Festivalul  
MEDFUN 2017 – un festival ce implică și acțiuni cultural-artistice sau sportive care 
împletite cu activitățile specifice workshop-uri pe specialități, campanii de sănătate 
publică și acțiuni de promovare și conștientizare a drepturilor și intereselor studenților, 
alcătuiesc un program complex, util și diferit. Devenit tradiție și apreciat de mediul 
studențesc, programele desfășurate presupun o gamă largă de jocuri – bubble football, 
escape room, paintball, fotbal, volei, tenis, înot, atletism, ciclism, baseball, darts, 
whist, jocuri pe calculator dar și concursuri de interpretare, desen, actorie și alte forme 
de exprimare artistică. Locațiile sunt diferite – campusul universitar, Complexul de 
agrement și sport „Mureșul”, Platoul Cornești, Teatrul de Vară, centrul orașului Tîrgu-
Mureș și nu numai.   
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș solicită sprijin pentru organizarea unei 
acțiuni pentru promovarea produselor agroalimentare. Prin Legea nr.168/12.07.2017, 
ziua de 10 octombrie a fost aprobată și instituită drept ”Ziua naţională a produselor 
agroalimentare româneşti”. Astfel, se dă autorităţilor publice centrale şi locale, 
celorlalte instituţii ale statului, societăţii civile şi persoanelor fizice posibilitatea de a 
organiza programe şi manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau 
ştiinţific, consacrate promovării produselor agroalimentare româneşti. 
Prin legea mai sus menționată, autorităţile administraţiei centrale şi locale pot aloca 
fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a 
manifestărilor prevăzute, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.  
La Secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii 
Uniri şi al Primului Război Mondial”, Anexa 2, poziţia nr.14, se propune o activitate 
cultural-științifică pentru omagierea personalității celui care a fost “omul din umbra 
Marii Uniri” (una dintre cele mai mari personalități mureșene care a militat și a activat 
pentru cauza înfăptuirii Marii Unirii de la 1918, dar și personalitate academică, didactică 
și pedagogică - cunoscut drept întemeietor al germanisticii moderne din România), și 
anume desfășurarea unui simpozion dedicat omagierii personalității Prof. univ. dr. Simion 
C. Mândrescu, născut în satul Rîpa de Jos, comuna Vătava, jud. Mureș. Evenimentul este 
ocazionat de aniversarea celor 150 de ani de la naștere, în contextul aniversării 
Centenarului Marii Uniri și al Primului Război Mondial, și va avea loc în data de 24 
noiembrie 2017, la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș.  
Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, proiectul 
de hotărâre alăturat. 
     
 
PREŞEDINTE                                                                         DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                                                                                Alin Mărginean 
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HOTĂRÂREA NR.144 
din 28 septembrie 2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul 
furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului 

Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în 
vederea aplicării acestuia 

 
 
Consiliul Județean Mureș, 
Văzând expunerea de motive nr.17.124/10.08.2017 a Direcției Tehnice, raportul Direcției 
Juridice și Administrație Publică nr.16.242/28.07.2017, precum și avizul comisiilor de 
specialitate,  
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice; 
- Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 
reţelelor de comunicaţii electronice; 
- Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și 
panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.571/1997;  
- Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a 
pomilor în localitățile urbane și rurale, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor 
nr. 7/1998; 
- Hotărârii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Ținând cont Raportul de evaluare nr.8139/20.04.2017 întocmit de prestatorul Evaluare și 
Expertiză Judiciară Olaru și Asociații SRL-D în baza contractului de prestări servicii 
nr.1E/2918/14.02.2017, având ca obiect ”Determinarea tarifelor maxime ce pot fi 
percepute pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații 
electronice pe domeniul public al Județului Mureș și întocmirea unui studiu de impact”, 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. „c”, coroborate cu cele ale alin.(4), lit. „a”, 
precum și ale art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor 
reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

hotărăște: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile în care se realizează accesul furnizorilor 
de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în 
administrarea Consiliului Județean Mureș, prevăzut în Anexa nr.1. 
Art.2. Se aprobă Contractul-cadru de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de 
rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, aflat în 
administrarea Consiliului Județean Mureș, prevăzut în Anexa nr.2. 
Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze și să 
efectueze toate formalitățile legale necesare încheierii Contractelor de exercitare a 
dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public 
al județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș. 
Art.4. Se abilitează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean 
Mureș cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea aplicării Regulamentului 
privind condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa1_hot144_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_hot144_2017.pdf
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electronice pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului 
Județean Mureș, prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, precum și cu urmărirea 
executării contractelor de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș. 
Art.5. Se modifică Anexa 5 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.201/2016 privind 
aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al județului 
Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, după cum urmează: 
 - la punctul C1 din Anexa 5 - Amplasarea de cabluri electrice, telefonice, TV, internet, 
pozițiile 1-5 se înlocuiesc cu subpunctul C1.1 Ocuparea zonei drumurilor județene aflate 
în administrarea Consiliului Județean Mureș, și cu subpunctul C1.2 Ocuparea clădirilor și 
terenurilor, altele decât cele aferente zonei drumurilor aflate în administrarea 
Consiliului Județean Mureș, cu conținutul prevăzut în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 
Art.6. Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care dețin la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri rețele publice de comunicații electronice au obligația de a 
prezenta o declarație pe propria răspundere cu privire la lungimea rețelelor subterane 
sau supraterane, funcționale sau nu, precum și date concrete cu privire la echipamentele 
tehnice aferente acestora care se află pe domeniul public al Județului Mureș, în termen 
de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
Art.8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, se comunică Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM, Instituției 
Prefectului - Județul Mureș, Direcției Economice și Direcției Tehnice din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 
PREȘEDINTE              Contrasemnează 
Péter Ferenc          SECRETAR 
                  Paul Cosma 
 
 
DIRECȚIA TEHNICĂ 
Nr.17127/10.08.2017 
Dosar VID/1 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul 

furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș, 
aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în vederea 

aplicării acestuia 
 
 

Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 
reţelelor de comunicaţii electronice și Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice (articolele neabrogate) stabilesc condiţiile în care se 
realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea 
publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării 
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare 
susţinerii acestora şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii 
electronice.   
Potrivit prevederilor art.6, alin.(1) (neabrogat) din Legea nr.154/2012, instituţiile 
publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot144_2017.xls


    13/16 

 

alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a 
unităților administrativ-teritoriale au obligaţia de a publica, pe pagina proprie de 
internet, atunci când există, şi prin afişarea în locuri vizibile, la sediul titularului, în 
termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de 
acces la un anumit imobil proprietate publică, condiţiile în care se realizează dreptul de 
acces la acest imobil şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în 
vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiţii. 
Publicaţia prevăzută la art.6, alin.(1) din Legea nr.154/2012 va cuprinde cel puţin: 
a) entitatea care exercită dreptul de administrare, precum şi modalităţile în care aceasta 
poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăţi; 
b) caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces şi descrierea zonelor în 
care se poate realiza dreptul de acces; 
c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces şi condiţiile în care acestea se 
aplică, precum şi criteriile pe baza cărora acestea au fost stabilite, în funcţie de 
elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care 
fac obiectul lucrărilor; 
d) orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din 
caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului; 
e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv 
orice condiţii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta. 
În baza Ordonanței Guvernului 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 judeţene din judeţul Mureş. 
Pentru ocuparea amprizei şi zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea 
subterană sau supraterană a unor construcţii şi instalaţii, acceptate de administratorul 
drumului, se aplică tarife pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri 
la dispoziţia administratorului, pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, 
repararea şi modernizarea drumurilor publice. 
Potrivit prevederilor Legii nr.154/2012, furnizorii de rețele de comunicații electronice își 
pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului 
de administrare – Consiliul Județean Mureș. 
Conținutul ”Contractului-cadru de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele 
de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, aflat în administrarea 
Consiliului Județean Mureș” este prevăzut în Anexa nr.2 la proiectul de hotărâre. 
În luna iulie 2016 a fost adoptată Legea  nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice 
a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice în care se specifică 
faptul că ”Tarifele maxime care pot fi percepute de către autoritățile administrației 
publice vor acoperi contravaloarea lipsei de folosinţă şi despăgubirea pentru prejudiciile 
directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi 
funcţionarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică 
instalate, fiind stabilite prin decizia preşedintelui ANCOM, emisă în termen de maximum 
9 luni de la data intrării în vigoare a legii”. 
Această lege abrogă Legea nr.154/2012 cu excepția câtorva articole  care rămân valabile 
până la aprobarea deciziei președintelui ANCOM susmenționată. 
Având în vedere cele susmenționate, până la stabilirea tarifelor maxime de către 
președintele ANCOM, Consiliul Județean Mureș trebuie să aprobe ”Regulamentul privind 
condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice 
pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș” 
– Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre și să încheie contracte cu deținătorii rețelelor de 
comunicații electronice. 



    14/16 

 

În acest sens Consiliul Județean Mureș a propus spre aprobare în ședința din luna mai 
2016 ”Regulamentul privind condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele 
de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în administrarea 
Consiliului Județean Mureș”. 
Ca urmare a publicării pe site-ul Consiliului Județean Mureș a proiectului de hotărâre 
susmenționat, în baza Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au primit la sediul 
Consiliului Județean Mureș o serie de sesizări din partea operatorilor economici din 
domeniul rețelelor de comunicații electronice din județul Mureș, care și-au exprimat 
nemulțumirea față de cuantumul/nivelul taxelor care urmează a fi percepute furnizorilor 
de rețele de comunicații electronice amplasate în zona drumurilor județene din județul 
Mureș, după aprobarea Regulamentului susmenționat. 
Drept urmare dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre a fost amânată până la 
evaluarea impactului pe care îl va avea o astfel de hotărâre. 
Menționăm faptul că Taxele pentru ocuparea zonei drumului judeţean pe anul 2016 au 
fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.165/17.12.2015, la Anexa 5, 
capitolul C1 - taxe pentru amplasarea de cabluri electrice, telefonice, TV, Internet. 
Aceste taxe sunt în euro/UM/lună și au fost stabilite în baza Ordinului Departamentului 
pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine nr.290/2013, pentru aprobarea unor 
tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA.  
În cursul anului 2016 au avut loc la sediul Consiliului Județean Mureș mai multe întâlniri 
cu reprezentanții furnizorilor de rețele de comunicații electronice din județul Mureș, în 
cadrul cărora aceștia s-au angajat să prezinte inventarul rețelelor de comunicații 
electronice pe care le dețin în zona drumurilor județene din județul Mureș, precum și 
studii și analize de impact, dar nu s-a primit nici un răspuns în acest sens. 
Având în vedere cele sus menționate, precum și necesitatea întocmirii unui studiu de 
impact conform prevederilor art.7, alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională, Direcția Tehnică a propus achiziționarea serviciilor având ca obiect 
„Determinarea tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de 
acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului 
Mureș și întocmirea unui studiu de impact” de către un specialist–evaluator autorizat 
ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), încheindu-se în 
acest sens contractul de prestare servicii nr.1E/2918/14.02.2017 cu EVALUARE ȘI 
EXPERTIZĂ JUDICIARĂ OLARU ȘI ASOCIAȚII SRL-D. 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.8139/20.04.2017 prestatorul a 
depus documentațiile cuprinzând Raportul de evaluare privind estimarea tarifelor 
maxime care pot fi percepute de către Consiliul Județean Mureș pentru dreptul de acces 
al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, 
respectiv Studiul de impact socio-economic. 
Raportul de evaluare a fost întocmit în baza unui studiu de piață realizat pe teritoriul 
județului Mureș și conține valorile maxime contractate de către UAT-urile din județ cu 
furnizorii de rețele de comunicații electronice la data raportului, precum și intervalele 
de valori - cea mai mică valoare contractată, diferită de zero (există pe piață și contracte 
cu titlu gratuit) și valoarea maximă existentă pe piață, așa cum rezultă din contractele 
pentru realizarea dreptului de acces, de concesiune, de închiriere valabile la data 
evaluării. 
Tarifele prevăzute în contractele existente pe piață, valabile la data evaluării, au fost 
încheiate cu respectarea Legii nr.154/2012, prin urmare valoarea de piață a tarifelor 
maxime cuprinse în raportul de evaluare, estimată prin abordarea prin piață, fiind 
fundamentată în baza contractelor respective, respectă și ia în considerare în mod 
indirect principiile prevăzute în art.6, alin.3 din Legea nr.154/2012. 
Având în vedere cele mai sus menționate și luând în considerare tarifele maxime cuprinse 
în raportul de evaluare se impune modificarea Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Județean 
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Mureș nr.201/2016 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2017 
bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean 
Mureș, după cum urmează: 
- la punctul C1 din Anexa 5 - Amplasarea de cabluri electrice, telefonice, TV, internet, 
pozițiile 1-5 se înlocuiesc cu subpunctul C1.1 Ocuparea zonei drumurilor județene aflate 
în administrarea Consiliului Județean Mureș, și cu subpunctul C1.2 Ocuparea clădirilor și 
terenurilor, altele decât cele aferente zonei drumurilor aflate în administrarea 
Consiliului Județean Mureș, cu conținutul prevăzut în Anexa nr.3 la proiectul de 
hotărâre. 
Menționăm faptul că prin raportul de evaluare s-au estimat tarifele maxime care pot fi 
percepute de către Consiliul Județean Mureș pentru dreptul de acces al furnizorilor de 
rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș. Similar acestora 
propunem aplicarea acelorași tarife și pentru amplasarea cablurilor electrice pe domeniul 
public al județului Mureș. 
În cadrul raportului de evaluare au fost stabilite valorile maxime ale tarifelor existente 
pe piață la data realizării raportului conform Anexei nr.1 la prezenta (cu conținutul 
prevăzut în Anexa nr.3 la proiectul de hotărâre), respectiv cele mai mici valori (diferite 
de zero) ale tarifelor existente pe piață la data realizării raportului de evaluare, conform 
Anexei nr.2 la prezenta.  
Totodată, din raportul de evaluare rezultă faptul că există pe piața județului Mureș și 
contracte cu titlu gratuit încheiate între UAT-urile din județ și furnizorii de rețele de 
comunicații electronice. 
Luând în considerare cele susmenționate propunem spre aprobare tarifele cuprinse în 
Anexa nr.3 la proiectul de hotărâre (cu conținutul prevăzut în  Anexa nr.1 la expunerea 
de motive), având în vedere faptul că acestea nu depășesc valorile tarifelor maxime 
contractate pe piața județului Mureș la data raportului de evaluare. 
Tarifele se actualizează anual sau atunci când este necesar, conform legislaţiei în 
vigoare, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş. 
Menționăm faptul că tarifele propuse reprezintă prețul datorat pentru exercitarea 
dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public 
al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș, conform art.12, 
alin.9, lit.d) din Legea nr.159/ 2016. 
În conformitate cu prevederile art.15, alin.(3) din Legea nr.159/2016 ”Furnizorul de 
reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea iniţială 
proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul 
părţilor, poate plăti titularului dreptului de administrare, contravaloarea cheltuielilor 
determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.” 
Conform prevederilor art.17, alin.1 din Legea nr. 159/2016 ”Titularul dreptului de acces 
pe proprietăţi poate solicita titularului dreptului de administrare, în situaţia în care nu 
există nicio altă soluţie, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
protecţiei mediului, a arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care 
îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi. Aceste 
operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea despăgubirilor 
prevăzute de lege.” 
Față de toate considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de 
hotărâre alăturat, împreună cu anexele 1-3, care fac parte integrantă din acesta. 
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