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HOTĂRÂREA NR. 2 
din 11 ianuarie 2011 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumelor pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi 
proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală pe anul 2011 

  

 
  Consiliul Judeţean Mureş, 
  Văzând Expunerea de motive 
nr.338/10.I.2011 a Direcţiei Economice la proiectul 

de hotărâre privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumelor pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală pe 
anul 2011, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate,  
  În conformitate cu prevederile art.33. alin 

(3), lit. "b", alin (4) lit. "f" şi "g" din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei 
nr.7/06.01.2011 a Directorului Finanţelor Publice 
Mureş, 
  În temeiul dispoziţiilor art.97, alin(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

  Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 
34.065.000 lei pe unităţi administrativ-teritoriale din 
judeţul Mureş pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi cofinanţarea proiectelor de 
infrastructură, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri răspund consiliile locale prezentate în 
anexă, Direcţia Economică din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş şi Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Mureş. 

  
 
 
 

      PREŞEDINTE         Contrasemnează 
   Lokodi Edita Emőke               SECRETAR                                                        
                                             Paul Cosma 
                   
     
 
                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
___________________________________  
* Anexa este publicată pe site: www.cjmures.ro  
 

         

           ROMÂNIA 
      JUDEŢUL MUREŞ 
  CONSILIUL JUDEŢEAN 
     Direcţia Economică  
    Nr.338/10.I.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală pe anul 2011 

   

  
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual 
prin legea bugetului de stat şi din cota de 21% 

prevăzută la art.32 alin (1) din aceeaşi lege, o cotă 
de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului iar 
diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: 
- 80% din sumă se repartizează în două etape, 

prin decizie a directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, în funcţie de 

următoarele: populaţie, suprafaţa din 
intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi 
capacitatea financiară a unităţii administrativ-
teritoriale; 

- 20% din sumă se repartizează prin hotărâre a 
consiliului judeţean, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru 
proiecte de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală. 

Sumele stabilite pe fiecare unitate 
administrativ-teritorială în parte în urma derulării 
celor două etape de echilibrare vor fi diminuate cu 
gradul de necolectare, prin înmulţirea cu coeficientul 
subunitar, calculat ca raport între suma impozitelor 
şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor încasate în 
anul financiar anterior încheiat şi suma impozitelor 
şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor de încasat 
în anul financiar anterior încheiat.  Sumele reţinute, 
vor fi repartizate de asemenea prin hotărâre a 
consiliului judeţean pentru susţinerea programelor 
de dezvoltare locală, pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş 
prin adresa nr.19/06.01.2011 ne-a comunicat 
cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 
precum şi a cotei de 21 % din impozitul pe venit ce 
se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale 
prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, se 
repartizează, prin hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş, în bugetul comunelor, oraşelor şi municipiilor 
suma de 34.065.000 lei, din care:  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot002_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot002_2011.xls
http://www.cjmures.ro/


  

 12.018.000 lei, sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi 

 22.047.000 lei, sume aferente cotei de 21 
% din impozitul pe venit.  

 
Aceste sume sunt destinate pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 

infrastructură, care necesită cofinanţare locală. 
 

Pentru repartizarea acestor sume, prin adresele 

nr.15273/06.09.2010 şi nr.19197/02.12.2010 
Consiliul Judeţean Mureş a solicitat în scris tuturor 
unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul 
judeţului, prezentarea de cereri pentru cofinanţarea 
programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 
infrastructură, care necesită cofinanţare locală, 
respectând prevederile art.33 alin.(5) din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

   
 Sinteza solicitărilor pe obiective transmise de către unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului se 
prezintă după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia sumelor 
solicitate pe domenii 

Nr.   
proiecte/ 
programe 

Valoare totală 
proiect  

(inclusiv TVA) 

Suma totală care 
urmează a se plăti 
de consiliile locale 

în 2011 

Pondere 
domenii în 

total 

0 1 2 3 4 5 

1 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
CANALIZARE 120 816.808.247 84.501.496 28,40% 

2 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 15 23.117.799 7.527.470 2,53% 

3 BAZE SPORTIVE 47 57.890.226 4.863.630 1,63% 

4 INFRASTRUCTURĂ CULTURALĂ 52 49.625.273 4.630.649 1,56% 

5 

INFRASTRUCTURĂ 
EDUCAŢIONALĂ 103 235.549.354 32.311.652 10,86% 

6 INFRASTRUCTURĂ MEDIU 17 152.641.130 6.142.381 2,06% 

7 INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ 8 54.199.172 582.800 0,20% 

8 

INFRASTRUCTURĂ 
TRANSPORT 155 577.329.287 83.777.484 28,16% 

9 INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ 7 38.994.301 1.719.948 0,58% 

10 PROIECTE INTEGRATE 26 380.935.342 27.933.076 9,39% 

11 SEDII ADMINISTRATIVE 17 16.157.869 4.945.124 1,66% 

12 SPAŢII LOCATIVE 16 104.948.669 16.819.893 5,65% 

13 UNITĂŢI DE CULT 1 374.850 200.000 0,07% 

14 URBANISM 11 6.206.513 1.970.852 0,66% 

15 UTILITĂŢI 16 27.467.340 1.483.829 0,50% 

16 ZONE DE AGREMENT 32 75.414.091 12.604.906 4,24% 

17 ALTE 38 66.438.484 5.519.513 1,86% 

  TOTAL GENERAL 681 2.684.097.947 297.534.704 100,00% 

 
Pe baza celor expuse, propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre privind repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală pe anul 2011.     

 
     Văzut 
  DIRECTOR            VICEPREŞEDINTE 
  Bartha Iosif          Szabó Árpád 

 
 
 
 
Întocmit Kádár Katalin    
 
 
 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 



  

 
HOTĂRÂREA NR.15 

din 10 februarie 2011 
privind aprobarea bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş pentru anul 2011 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Raportul nr.1971/07.02.2011 la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2011, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Potrivit prevederilor Legii nr.286/2010 
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2011, 

În conformitate cu articolele nr.14 şi 58  
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare, 

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

hotărăşte: 
 
 Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului 
Judeţean Mureş pe anul 2011, la venituri în suma 
de 365.264.000 lei şi la cheltuieli în suma de 
443.629.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi 
secţiune de dezvoltare.   

(2) Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de 
dezvoltare în suma de 78.365.000 lei din 
excedentul anilor precedenţi. 

(3) Se aprobă utilizarea temporară din 
excedentul anilor precedenţi a sumei de 
9.165.000 lei în cazul înregistrării unor goluri de 
casă provenite din decalaje între veniturile şi 
cheltuielile anului curent, precum şi pentru 
acoperirea definitivă eventualului deficit bugetar 
rezultat la finele exerciţiului bugetar 2011.  

(4) Se aprobă repartizarea veniturilor pe 
capitole şi subcapitole şi a cheltuielilor pe acţiuni 
şi titluri, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea 
de dezvoltare conform anexei nr.1.  

(5) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Mureş, şi al instituţiilor finanţate integral sau 
parţial din bugetul Consiliului Judeţean, cu 
detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate se 
prezintă  în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/103 

(6) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole 
şi aliniate la instituţiile publice şi activităţile 
finanţate parţial din venituri proprii, conform 
anexelor nr.3 de la nr.3/1 până la nr.3/11 

(7) Se aprobă bugetul unităţilor sanitare publice 
cu paturi, pentru care a fost transferate 
managementul asistenţei medicale către Consiliul 
Judeţean Mureş, conform anexelor nr.4 de la 
nr.4/1 până la nr.4/3. 

Se autorizează conducerile unităţilor sanitare 
publice pentru angajarea cheltuielilor numai  în 
limita valorii serviciilor medicale contractate şi a 
veniturilor încasate.   

Art.2. Se aprobă nivelul transferurilor, 
alocaţiilor bugetare şi veniturilor proprii pentru 
serviciile publice şi instituţiile de cultură 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş pe anul 
2011, conform anexei nr.5. 

Art.3. Se stabileşte numărul maxim de 
posturi pentru aparatul propriu al Consiliului 
Judeţean Mureş, serviciile publice şi instituţiile 
finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, 
conform anexei nr.6. 
 Art.4. Se aprobă Programul de investiţii pe 
anul 2011 pentru Consiliul Judeţean Mureş, serviciile 
publice şi instituţiile subordonate în sumă de  
33.486.000 lei, conform anexei nr.7. 

Art.5. Se aprobă lista cheltuielile cu 
reparaţii pe anul 2011 pentru Consiliul Judeţean 
Mureş, serviciile publice şi instituţiile subordonate 
în sumă de 3.700.000  lei, conform Programului 
de reparaţii din anexa nr.8. 

Art.6. Pentru finanţarea activităţilor şi 
acţiunilor Consiliului Judeţean Mureş  se aprobă 
suma de 13.512.000 lei,pentru secţiunea de 
funcţionare şi suma de 13.181.000 lei,pentru 
secţiunea de dezvoltare.  

Art.7. Pentru finanţarea instituţiilor de 
cultură, artă,sport şi culte se prevede suma de  
20.893.000 lei ,pentru secţiunea de funcţionare şi 
suma de 11.445.000 lei pentru secţiunea de 
dezvoltare. 

 Art.8. Pentru finanţarea Serviciului Public 
de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean se 
aprobă suma de 1.993.000 lei pentru secţiunea de 
funcţionare,din următoarele surse: venituri proprii  
645.000 lei şi sume alocate din bugetul judeţean 
1.348.000 lei.   

Art.9. Pentru finanţarea activităţii 
Camerei Agricole Judeţene Mureş se aprobă suma 
de 904.000 lei, pentru secţiunea de funcţionare şi 
suma de 244.000 lei pentru secţiunea de 
dezvoltare din următoarele surse: 

 
  - subvenţii de la Ministerul Agriculturii 806.000 
  - sume alocate din bugetul judeţean 244.000 
  - venituri proprii 98.000 

 
Art.10. (1) Pentru reabilitarea şi 

întreţinerea de drumuri şi poduri se aprobă suma 
de 31.139.000 lei,pentru secţiunea de funcţionare 
şi suma de 5.812.000 lei pentru secţiunea de 
dezvoltare din următoarele surse: 

 
- sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene  

14.492.000 

- sume alocate din bugetul judeţean       22.459.000 

 
(2) Se aprobă Programul lucrărilor de drumuri 
judeţene conform anexelor nr.9, 9/1 şi 9/2 

Art.11. Pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului, a asigurării protecţiei 
persoanelor cu handicap şi asistenţă socială se 
alocă suma de 99.215.000 lei,pentru secţiunea de 
funcţionare şi suma de 1.281.000 lei pentru 
secţiunea de dezvoltare, cu următoarea finanţare: 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa01_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa02_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa03_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa04_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa05_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa06_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa07_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa08_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa09_hot015_2011.xls


  

- sume defalcate din TVA pentru 
susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap 

35.667.000 

- transferuri de la bugetul de stat 
pentru finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap pentru anul 
2011 

54.481.000 

- din bugetul judeţean                                                                                               10.348.000 

 
Art.12. Pentru finanţarea Căminului de 

persoane vârstnice Ideciu se alocă suma de 
1.182.000 lei, pentru secţiunea de funcţionare şi 
suma de 50.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare 
cu următoarea finanţare: 

 
- din bugetul judeţean 644.000 
- venituri proprii 588.000 

 
Art.13. Pentru finanţarea altor acţiuni se 

alocă suma de 1.717.000 lei pentru secţiunea de 
funcţionare din bugetul judeţean.  

Art.14.  Pentru finanţarea învăţământului 
special şi a Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională se alocă suma de 
6.790.000 lei, pentru secţiunea de funcţionare şi 
suma de 87.000 lei pentru secţiunea de 
dezvoltare, din următoarele surse: 

 
- sume defalcate din TVA    6.790.000 
- din bugetul judeţean        87.000 

 
Art.15. Pentru finanţarea unităţilor de 

sănătate a căror patrimoniu face parte din 
domeniul public judeţean se alocă suma de 
4.500.000 lei, pentru secţiunea de dezvoltare, din 
bugetul judeţean conform anexei nr.10. 

Art.16. Pentru finanţarea produselor 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-
VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu program 
normal de 4 ore, se alocă suma de 12.603.000 lei 
pentru secţiunea de funcţionare,din sume 
defalcate din TVA pentru finanţarea activităţilor 
descentralizate. 

Art.17. Se aprobă cofinanţarea din 
bugetul judeţean cu suma de 56.933.000 lei şi 
lista proiectelor şi programelor multianuale 
finanţate din fonduri naţionale şi externe 
nerambursabile pe anul 2011, conform anexei 
nr.11.   

Art.18. Se aprobă transferul sumei de 
4.350.000 lei din bugetul judeţean, secţiunea de 
funcţionare, pentru finanţarea activităţii R.A. 
Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş,  şi 
suma de 1.351.000 lei din secţiunea de dezvoltare 
pentru finanţarea investiţiilor, conform anexei nr. 
12.   

Art.19. Pentru finanţarea Serviciului 
Judeţean Salvamont se alocă suma de 450.000 
lei, pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 
28.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare,din 
bugetul judeţean. 

Art.20. Pentru finanţarea Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor se alocă 
suma de 955.000 lei, pentru secţiunea de 
funcţionare şi suma de 7.000 lei pentru secţiunea 
de dezvoltare, din bugetul judeţean. 

Art.21. Pentru finanţarea Centrului Militar 
Judeţean se alocă suma de 317.000 lei pentru 
secţiunea de funcţionare, din bugetul judeţean.                                                                                                                                                                

Art.22.  Se alocă sume defalcate din TVA 
în volum de 5.900.000 lei pentru finanţarea unui 
număr de 734 posturi personal neclerical 
aparţinând următoarelor culte: ortodox, romano-
catolic, reformat, evanghelic lutheran de etnie 
maghiară, evanghelic de etnie germană, unitarian 
şi greco-catolic. Sumele pentru asigurarea 
contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ 
în bugetul propriu al judeţului iar plata se face 
prin centrele de cult de care aparţine acesta. 

Art.23. Ordonatorii de credite răspund de 
executarea bugetului aprobat conform prezentei 
hotărâri cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Art.24. Anexele de la nr.1 la nr.12 fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 

PRESEDINTE              Contrasemnează 
   Lokodi  Edita Emőke                  SECRETAR                                          
                      Aurelian Paul Cosma 
 
                                               
  ________________________ 
*Anexele de la 1 la 12 sunt publicate pe site: 
www.cjmures.ro               
  

 

  

 
ROMÂNIA                                                                  
Nr.1971/07.II.2011  
JUDEŢUL MUREŞ                                        
CONSILIUL JUDEŢEAN                         

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

                                                                            
VĂZUT  

                         VICEPREŞEDINTE 
                                                                                 

Szabó Árpád 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2011 
 
 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Judeţean Mureş pentru anul 2011 a fost elaborat 
luând în considerare conjunctura macroeconomică, 
prevederile legislative cu implicaţii asupra activităţii 
instituţiei, principalele obiective ale instituţiei, dar şi 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa10_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa11_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa11_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa11_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa12_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa12_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa12_hot015_2011.xls
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unele aspecte speciale legate de activitatea care 
urmează a fi desfăşurată de autoritatea  judeţeană.  

La fundamentarea indicatorilor economico – 
financiari cuprinşi în proiectul de buget pe anul 
2011 au fost avute în vedere prevederile stipulate în 
Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 
2011, Legea nr.273/2006, actualizată, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cele stipulate în 
actele normative în vigoare privind raţionalizarea 
cheltuielilor publice. 

Bugetul Consiliului Judeţean Mureş, 
structurat pe cele două componente - buget pentru 
funcţionare şi buget pentru dezvoltare - cuprinde:  
Bugetul propriu, Bugetul serviciilor publice şi al 
instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean, 
finanţate integral din bugetul judeţului, Bugetul 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul judeţului,  

Secţiunea de funcţionare este partea de 
bază, obligatorie, a bugetelor şi cuprinde veniturile 
necesare finanţării cheltuielilor curente pentru 
realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum 
şi cheltuielile curente respective. 

Secţiunea de dezvoltare - partea 
complementară a bugetelor cuprinde veniturile şi 
cheltuielile de capital aferente implementării 
politicilor de dezvoltare la nivel judeţean. 

Proiectul de buget al Consiliului Judeţean 
pentru anul 2011  stabileşte la venituri  365.264 mii 
lei, la cheltuieli 443.629 mii lei şi un deficit total de 
78.365 mii lei, propus pentru echilibrare din 
excedentul anului precedent. 

Principalii indicatori programaţi pentru anul 
2011 sunt prezentaţi sintetic astfel: 
- Sinteza veniturilor se prezintă în Anexa A , 
- Sinteza cheltuielilor totale pe capitole, obiective şi  
secţiuni este prezentată în Anexa B şi prin grafice. 

Proiectul de buget respectă Ordinul comun 
al Ministrului finanţelor publice şi al Ministrului 
administraţiei şi internelor nr.7/57 din 2011,  privind 
aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de 
personal aferent bugetului general centralizat al 
unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, 
încadrându-se în plafonul de 141.902 mii lei 
cheltuieli de personal stabilit Consiliului Judeţean 
Mureş. 

Bugetele spitalelor din subordinea Consiliul 
Judeţean, pentru care a fost transferat 
managementul, au fost întocmite cu respectarea 
Ordinului  Ministrului Sănătăţii nr.1043/ 2010 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru 
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului public  şi  a contractului încheiat cu  Casa 
de Asigurări de Sănătate pentru primul trimestrul al 
anului 2011.  

Elaborarea proiectului de buget a fost 
precedată de o analiză complexă şi în detaliu a 
propunerilor de bugete înaintate de către direcţiile şi 
serviciile de specialitate ale consiliului judeţean şi de 
către ordonatorii de credite ai tuturor instituţiilor şi 
serviciilor publice din subordinea Consiliul Judeţean 
Mureş. La fundamentarea bugetelor de cheltuieli    

s-au avut în vedere performanţele economice 
realizate, perspectivele de dezvoltare precum şi 
noile reglementări privind gestiunea  cheltuielilor 
publice. 

 
Faţă de cele de mai sus, s-a elaborat 

proiectul de hotărâre alăturat, fiind îndeplinită 
procedura pentru asigurarea transparenţei 
decizionale în administraţia publică, potrivit actelor 
normative în vigoare, proiect pe care îl propunem 
spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş. 

  
Târgu Mureş, Februarie 2011  

 
 

Director executiv 
Bartha Iosif 

 
 
                   
_________________________________________ 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 23 
din 24 martie 2011 

privind rectificarea bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pe anul 2011 

 
 

  Consiliul Judeţean Mureş,  
  Văzând Expunerea de motive 
nr.4454/22.III.2011 a Direcţiei Economice la 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011 precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  
  Potrivit Legii nr.286/2010 privind aprobarea 
bugetului de stat pe anul 2011, 
  Având în vedere Ordinul comun nr.35/825 al 
ministrului administraţiei şi internelor şi al 
ministrului finanţelor publice pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi 
internelor şi al ministrului finanţelor publice 
nr.7/57/2011 
  Ţinând seama de dispoziţiile art.19 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97, 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

  Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.15/2011 privind aprobarea bugetului pentru anul 
2011, se rectifică după cum urmează: 
 1. La art.1, alin (1) şi (5) se modifică şi vor avea 
următorul conţinut: 
" Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2011, la venituri în sumă de 
379.083.600 lei şi la cheltuieli în sumă de 
457.448.600 lei, pe secţiunea de funcţionare şi pe 
secţiunea de dezvoltare. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_A_raport_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_B_raport_hot015_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_grafice_raport_hot015_2011.xls


  

............................................................................  
(5) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, al 
instituţiilor şi al acţiunilor finanţate integral sau 
parţial din bugetul Consiliului Judeţean cu detalierea 
cheltuielilor pe articole şi aliniate se prezintă în 
anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/106. 
 2. Art.16 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
"Art. 16. Pentru finanţarea produselor lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, se 
alocă suma de 11.643.304 lei iar pentru 
implementarea Programului de încurajare al 
consumului de fructe în şcoli suma de 959.696 lei, 
repartizată pe localităţi conform anexei nr.13, în 
secţiunea de funcţionare, din sume defalcate din 
TVA pentru finanţarea activităţilor descentralizate." 
 3. Anexele nr. 1, 2/1, 2/18, 2/19, 2/20, 2/22, 2/23, 
2/24, 2/25, 2/26, 2/28, 2/29, 2/30, 2/32, 2/33, 
2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/47, 
2/48, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 
2/57, 2/58, 2/59, 2/60, 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 
2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 
2/76, 2/99, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 
3/10, 3/11, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 7, 8, 9/1, 10 şi 12 la 
HCJ nr.15/2011 se modifică şi se înlocuiesc cu 
anexele 1/a, 2/1/a, 2/18/a, 2/19/a, 2/20/a, 2/22/a, 
2/23/a, 2/24/a, 2/25/a, 2/26/a, 2/28/a, 2/29/a, 
2/30/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/35/a, 2/36/a, 
2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/40/a, 2/47/a, 2/48/a, 
2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 
2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 
2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 
2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/76/a, 
2/99/a, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 
3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a, 
4/3/a, 5/a, 7/a, 8/a, 9/1/a, 10/a şi 12/a. 
  Art.II. Anexele 1/a, 2/1/a, 2/18/a, 2/19/a, 
2/20/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/a, 2/26/a, 
2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 
2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/40/a, 
2/47/a, 2/48/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 
2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 
2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 
2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 
2/72/a, 2/76/a, 2/99/a, 2/104, 2/105, 2/106, 3/a, 
3/1/a, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 
3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a, 4/3/a, 5/a, 7/a, 
8/a, 9/1/a, 10/a, 12/a şi 13 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.III. De executarea prezentei hotărâri 
răspund instituţiile subordonate, R.A. Aeroportul 
TRANSILVANIA Tg.Mureş şi direcţiile de specialitate 
din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 
      PREŞEDINTE         Contrasemnează
  
 Lokodi Edita Emőke     SECRETAR 
                           Paul Cosma 

 
________________________ 
*Anexele de la 1 la 13 sunt publicate pe site: 
www.cjmures.ro        

        
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 4454/22.III.2011 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011 
 
 

  În conformitate 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 principali de credite. 
  Prin Ordinul comun nr.35/825 al ministrului 
administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor 
publice pentru modificarea anexei la Ordinul 
ministrului administraţiei şi internelor şi al 
ministrului finanţelor publice nr.7/57/2011, nivelul 
maxim al cheltuielilor de personal aferente 
Consiliului Judeţean şi a instituţiilor subordonate şi 
finanţate pe anul 2011 se reduce cu suma de 
18.417.000 lei şi se stabileşte la volumul de 
123.485.000 lei. 
  În urma analizelor efectuate privind 
cheltuielile de personal la instituţiile subordonate şi 
finanţate de Consiliul Judeţean, rezultă un necesar 
peste plafonul stabilit.  
  Pentru respectarea prevederilor acestui 
Ordin se propune diminuarea cheltuielilor de 
personal aprobate prin HCJ nr.15/2011, aferente 
trimestrului IV. 
  Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 
1/a, 2/1/a, 2/18/a, 2/19/a, 2/20/a, 2/22/a, 2/23/a, 
2/24/a, 2/25/a, 2/26/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 
2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 
2/38/a, 2/39/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/50/a, 2/51/a, 
2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 
2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 
2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 
2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/76/a, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 
3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 
3/11/a, 4/1/a, 4/2/a şi 4/3/a.  
  Prin adresa nr.20586/2010 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului ne comunică 
alocarea sumei de 3.142.445,94 lei prin Legea 
bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010 pentru 
"Programul de reabilitare, modernizare şi/sau 
asfaltare drumuri de interes judeţean şi de interes 
local" aprobat prin H.G.R. nr.577/1997 cu 
modificările şi completările ulterioare, reprezentând 
valoarea situaţiilor de lucrări/facturi aferente 
lucrărilor execute şi nedecontate în anii anteriori, 
inclusiv anul 2010. 
  De asemenea, prin adresa nr.20577/2011 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ne 
comunică alocarea, în baza Legii bugetului de stat 
pe anul 2011 nr.286/2010, pentru judeţul Mureş, a 
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sumei de 775.850 lei, în vederea finanţării 
"Programului privind sistemul informaţional specific 
domeniului imobiliar edilitar şi băncilor de date 
urbane”, la nivel naţional.  
  Precizăm că, sumele aprobate pentru 
"Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar 
edilitar şi băncilor de date urbane" vor fi transferate 
consiliilor locale enumerate în adresă, iar pentru 
Programul aprobat prin H.G. nr.577/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu 
anul 2011, transferul sumelor alocate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în 
bugetul Consiliului Judeţean se va face pe bază de 
"Contract de finanţare" elaborat în conformitate cu 
art.34 al Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
  Propunem majorarea bugetului Consiliului 
Judeţean, secţiunea de dezvoltare, pe parte de 
venituri la poziţia Subvenţii de la bugetul de stat 
prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
iar pe parte de cheltuieli, la Transferuri pentru 
unităţile administrativ teritoriale nominalizate în 
adresă.  
  Ţinând seama de H.G.R. nr.905/2010 
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi 
frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi 
a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a 
bugetului aferent acestora precum şi a modalităţii 
de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul 
administraţiei publice, în cadrul Programului de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli şi a Legii 
nr.195/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli, propunem diminuarea 
bugetului Consiliului Judeţean, atât la venituri cât şi 
la cheltuieli, cu suma de 959.696 lei, conform 
anexelor nr.1/a, nr.2/23/a şi repartizarea pe 
localităţi a sumei respective, conform anexei nr.13. 
  Prin adresa nr.1071/15.03.2011 Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Mureş ne comunică 
sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului 

Sănătăţii pentru finanţarea aparaturii medicale şi a 
reparaţiilor capitale pentru Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş şi Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe 
Marinescu" Tîrnăveni.  
  Potrivit art.190 ^5 alin.1 lit."b" şi "c" din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Judeţean Mureş urmează a co-finanţa 
reparaţiile capitale la Secţia ATI a Spitalului 
Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni cu 
suma de 9.000 lei, cu suma de 310.000 lei 
aparatura medicală la Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
şi cu suma de 33.300 lei aparatura medicală la 
Spitalul Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" 
Tîrnăveni.  
  Propunem alocarea sumelor solicitate, ca 
transferuri, secţiunea de dezvoltare. 
  Aceste modificări se regăsesc în anexele 
nr.1/a, 2/29/a, 2/30/a, 4/1/a şi 4/2/a. 
  Având în vedere necesitatea continuării 
lucrărilor de reabilitare a drumurilor judeţene, 
diminuarea perioadei aferente procedurilor de 
licitaţie şi utilizării optime a sumelor disponibile, se 
propune completarea Programului de drumuri la 
poziţia "Covoare bituminoase, etapa a II-a 2011-
2012" conform anexei nr.9/1/a.  
  Deoarece bugetul R.A. Aeroportul 
TRANSILVANIA Tîrgu Mureş se va supune aprobării 
după depunerea situaţiilor financiare la 31 
decembrie 2010, propunem modificarea şi 
completarea art. 1 alin (5) şi a anexei nr.12 din HCJ 
nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pe anul 2011. 
  Faţă de cele de mai sus, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 DIRECTOR, 
 Bartha Iosif                 VĂZUT  
         VICEPREŞEDINTE 
                  Szabó Árpád 
  

                                                                                                     
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                        

 
HOTĂRÂREA NR.26 
din 24 martie 2011 

pentru stabilirea unor măsuri privind 
operarea pe "Aeroportul Transilvania - Tîrgu 

Mureş", în anul 2011 
 
 

  Consiliul Judeţean Mureş, 
  Văzând Expunerea de motive 
nr.4347/21.03.2011 a Direcţiei Economice, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate, 
  Având în vedere prevederile art.5 din HCJ 
nr.37/1997 privind înfiinţarea Regiei Autonome 
"Aeroportul Tîrgu Mureş",  
  În temeiul art. 91 alin(1) lit. d) şi 97 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
 

hotărăşte: 
 

Art.1. (1) Anexa la HCJ nr.135/2006 privind 
actualizarea taxelor şi tarifelor aeroportuare reduse, 
în funcţie de frecvenţa de operare, la R.A 
"Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş", cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  (2) Taxele şi tarifele prevăzute în anexa 
menţionată la alin.1 se aplică pentru anul 2011. 
  Art.2. Taxele şi tarifele aeroportuare 
stabilite la nivel minimal, în conformitate cu 
dispoziţiile HCJ nr.135/2006, cu modificările şi 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot026_2011.doc


  

completările ulterioare, pentru noi relaţii de operare 
deschise anterior adoptării prezentei hotărâri, îşi 
extind valabilitatea şi pentru anul 2011.  
  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică 
Direcţiei Economice şi R.A " Aeroportul Transilvania 
- Tîrgu Mureş", care răspund de aducerea sa la 
îndeplinire. 
 
 
      PREŞEDINTE         Contrasemnează
  
 Lokodi Edita Emőke     SECRETAR 
                           Paul Cosma 
 
____________ 
* Anexa este publicată pe site: www.cjmures.ro 
  
 
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr.4347/21.03.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor 
măsuri privind operarea pe R.A "Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş", în anul 2011 
 
 
  În baza HCJ nr.135/2006 modificată şi 
completată prin HCJ nr.112/27.08.2008 şi HCJ 
nr.154/30.10.2008, au fost actualizate taxele şi 
tarifele aeroportuare reduse, în funcţie de frecvenţa 
de operare la RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu 
Mureş".  
  În anul 2009, datorită crizei economice 
mondiale, companiile care au operat pe Aeroport au 
practicat măsuri de adaptare la criză, prin înlocuirea 
aeronavelor de mare capacitate cu altele de 
capacitate mai mică, de asemenea, au recurs la 
reducerea numărului de frecvenţe de operare şi 
chiar la anularea unor zboruri. 
  În aceste condiţii, pentru a nu fi afectate 
costurile unitare pe avion şi pasager în sensul 
creşterii acestora, fapt ce ar fi putut determina 
scăderea numărului de pasageri sau chiar 
retragerea unor companii, Consiliul de Administraţie 
al Aeroportului a propus ca în anul 2009 să fie 
aplicată o grilă de tarifare adaptată situaţiei de criză 
economică, în care s-au prevăzut mai puţine 
intervale privind frecvenţa de operare, cu tarife mai 
mici faţă de cele din grila iniţială. 
  De asemenea, s-a propus ca taxele şi 
tarifele aeroportuare stabilite la nivel minimal, în 
conformitate cu dispoziţiile HCJ nr.135/2006, cu 
modificări şi completări ulterioare, pentru noi relaţii 
de operare deschise în anul 2008, să fie aplicate şi 
în anul 2009. 
  Toate aceste măsuri au fost aprobate prin 
HCJ nr.91/30.07.2009. 

  În anul 2010 datorită menţinerii crizei 
economice, la propunerea Consiliului de 
Administraţie al R.A "Aeroportul Transilvania - Tîrgu 
Mureş", prin HCJ nr.44/2010 Consiliul Judeţean a 
aprobat ca tarifele aeroportuare să rămână şi în 
anul 2010 la nivelul anului 2009, de asemenea 
taxele şi tarifele aeroportuare stabilite la nivel 
minimal, pentru noi relaţii de operare deschise în 
anul 2009, să fie aplicate şi în anul 2010.  
Prin acelaşi act administrativ s-au aprobat tarife 
pentru operatorii aerieni care bazează pe 
"Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş", tarife 
diferenţiate în funcţie de durata contractelor care ar 
urma să fie încheiate cu aceşti operatori, respectiv 
pentru 3 ani, 5 ani şi 10 ani, completându-se Anexa 
la HCJ nr.91/2009, cu grila de tarife pe cele 3 
praguri de timp. 
  Având în vedere faptul că în anul 2011 se 
menţine situaţia de criză economică, prin adresa nr. 
1163/16.03.2011, R.A "Aeroportul Transilvania - 
Tîrgu Mureş" ne solicită ca taxele şi tarifele 
aeroportuare să rămână şi în anul 2011 la nivelul 
anului 2009. De asemenea, ne solicită ca în ANEXA 
la hotărâre la punctul "VI. Servicii la cerere" să se 
introducă trei noi servicii care pot fi aplicabile 
operatorilor şi aeronavelor ca urmare a punerii în 
funcţiune a noilor echipamente, respectiv serviciu 
vidanjare avo, serviciu de alimentare cu apă şi ASU 
(air start unit). 
  Totodată, Consiliul de Administraţie al 
Aeroportulului Transilvania - Tg. Mures ţinând cont 
de solicitările primite din partea operatorilor aerieni 
ce doresc bazarea uneia sau mai multor aeronave 
pe Aeroport, care să execute zboruri comerciale cu 
volum de trafic important, a aprobat prin Hotărârea 
nr.1268/10.03.2011, modificarea tarifelor pentru 
bazare, în sensul aplicării unui tarif/pax îmbarcat, 
diferenţiat în funcţie de numărul de pasageri 
îmbarcaţi/an şi perioada pentru care se încheie 
contractul, respectiv 3 ani, 5 ani şi 10 ani. 
În structura tarifului prezentat nu intră tariful de 
securitate pasager, care se va adăuga la tarifele de 
bazare propuse. De asemenea, vor beneficia de 
aceste tarife operatorii aerieni care bazează 
aeronave cu o capacitate de cel puţin 70 locuri. 
Tarifele de bazare propuse acoperă costurile 
efective de operare, iar prin diversificarea si 
extinderea volumului de trafic se va mări volumul 
veniturilor din activităţi non-aviatice (parcare, chirii 
spaţii publicitare, automate etc).  
  Având în vedere cele expuse, propunem 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
anexat.  
  
 
  VICEPREŞEDINTE,      DIRECTOR, 
      Szabó Árpád    Bartha Iosif 
   
              
         
  
_______________________________________

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot026_2011.doc
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