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HOTĂRÂREA NR.50 
din 26 aprilie 2012 

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean 

Mureş şi a situaţiilor financiare anuale cu anexe pe 
anul 2011 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.7320/19.04.2012 

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a 

situaţiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2011, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.57 alin (4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin (3) litera „a” şi 
art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 
 
 
ROMÂNIA         Direcţia Economică  

JUDEŢUL MUREŞ           Nr.7320/19.04.2012    
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale cu anexe 

pe anul 2011 
 

În conformitate cu prevederile art. 104 alin (4) lit.(b) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
preşedintele întocmeşte şi supune spre aprobare 
Consiliului Judeţean Contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar pentru anul 2011. Această dispoziţie este 
coroborată cu prevederile art.57 alin (4) din Legea 
finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare care reglementează competenţa de 
aprobare a Situaţiilor financiare anuale a conturilor anuale 
de execuţie a bugetului în următoarea structură: 

 
 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 
2011 potrivit anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului 

secţiunii de funcţionare pe anul 2011 potrivit anexei 
nr.2. 

Art.3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului 
secţiunii de dezvoltare pe anul 2011 potrivit anexei nr.3. 

Art.4. Se aprobă anexele la situaţiile financiare ale 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011, de la nr.4 la 
nr.12. 

Art.5. Anexele 1-12 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi se publică în Monitorul Oficial al 
Judeţului Mureş. 
 
 

PREŞEDINTE           Contrasemnează 

Lokodi Edita Emöke      SECRETAR 
     Aurelian Paul Cosma 

 
 
 
 
 
La venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale; 
- prevederi bugetare definitive; 
- încasări realizate. 

La cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale; 
- credite bugetare definitive; 

- plăţi efectuate. 
Contul de execuţie la data de 31 decembrie 2011, 

anexat la proiectul de hotărâre, este realizat pe 
următoarea structură: buget local şi bugetul instituţiilor 
finanţate parţial sau integral din venituri proprii. 

Bugetul propriu al judeţului Mureş pe anul 2011 a 
fost elaborat, aprobat şi executat în concordanţă cu 

prevederile Legii finanţelor publice locale, ale Legii 
bugetului de stat pe anul 2011 şi ale celorlalte acte 
normative care privesc domeniul bugetar. 

Execuţia veniturilor bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pe secţiuni: 

- lei - 
Prevederi Prevederi Încasări %

iniţiale definitive realizate col. 4/3
0 1 2 3 4 6

Total venituri, din care: 365.264.000 394.961.107 271.558.853 68,76
Veniturile secţiunii de funcţionare 200.394.000 217.916.504 212.147.375 97,35
Veniturile secţiunii de dezvoltare 164.870.000 177.044.603 59.411.478 33,56

Denumirea
Nr. 

crt.

Veniturile secţiunii de funcţionare au fost realizate în 
proporţie de 97,35%, în timp ce veniturile secţiunii de 
dezvoltare au fost realizate în proporţie de 33,56%. Acest 
fapt se datorează decalărilor faţă de perioadele estimate la 
semnarea contractelor de execuţie a proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă, urmare a prelungirii perioadelor 
de derulare a licitaţiei. 

Pe parte de venituri bugetul iniţial a fost aprobat la un 
nivel de 365.264.000 lei,  din care 200.394.000 lei venituri 

ale secţiunii de funcţionare şi 164.870.000 lei venituri ale 
secţiunii de dezvoltare. Prevederile definitive s-au ridicat 
la 394.961.107 lei, din care 217.916.504 lei venituri ale 
secţiunii de funcţionare şi 175.158.603 lei venituri ale 
secţiunii de dezvoltare. Execuţia veniturilor bugetului 
propriu al judeţului pe surse de provenienţă se prezintă 
astfel: 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot050_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot050_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot050_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa3_hot050_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa4-12_hot050_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa4-12_hot050_2012.xls


 

 

 
- lei - 

Prevederi Prevederi Încasări %
iniţiale definitive realizate col. 4/3

0 1 2 3 4 6
0' Total venituri, din care: 365.264.000 394.961.107 271.558.853 68,76
I Venituri curente, din care: 161.661.000 161.220.204 161.477.115 100,16

Venituri fiscale, din care: 159.604.000 159.144.304 159.556.654 100,26

Cote defalcate din impozitul pe venit 42.000.000 42.000.000 46.730.890 111,26

Sume alocate CJM pentru echilibrarea 

bugetelor locale 25.649.000 25.649.000 22.014.151 85,83
Sume defalcate din TVA 91.070.000 90.610.304 89.653.140 98,94
Taxe pentru utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 885.000 885.000 1.158.473 130,90
Venituri nefiscale 2.057.000 2.075.900 1.920.461 92,51

1c Venituri din capital 0 0 8.114
II Subvenţii 89.046.000 119.251.903 84.827.561 71,13
III Sume primite de la UE 114.557.000 114.489.000 25.246.063 22,05

1a.

1b

Denumirea
Nr. 

crt.

 Nivelul încasărilor raportate la prevederile bugetare 
reprezintă 68.76% urmare a diminuării sumelor alocate 
pentru echilibrarea bugetului CJM şi a subvenţiilor 
comparativ cu sumele aprobate în bugetul de stat cu 
această destinaţie. Cotele şi sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, sumele defalcate din TVA şi 
subvenţiile au fost şi în anul 2011 componente majore ale 
structurii bugetului, reprezentând 89,57% din totalul 

încasărilor. Veniturile proprii formate din impozite, taxe 
şi alte venituri încasate direct nu reprezintă decât 0,51% 
din resursele bugetare, structura acestora fiind în 
continuare limitată pentru consiliile judeţene. 

Veniturile proprii realizate de instituţiile finanţate 
parţial din venituri proprii din subordinea Consiliului 
Judeţean Mureş se prezintă astfel: 

- lei  - 
Nr. Prevederi Prevederi Încasări % %
crt. iniţiale definitive realizate col. 4/2 col. 4/3
0 1 2 3 4 5 6

1

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor 
de Interes Judeţean 645.000 645.000 646.287 100,20 100,20

2 Muzeul Judeţean 300.000 660.000 604.873 201,62 91,65
3 Teatrul "Ariel" 200.000 207.500 206.910 103,46 99,72
4 Ansamblul Artistic "Mureşul" 220.000 245.000 249.010 113,19 101,64
5 Filarmonica de Stat 236.000 236.000 237.683 100,71 100,71

6

Centrul de Cultură Tradiţională şi 
Educaţie Artistică Mureş 164.000 164.000 165.044 100,64 100,64

7 Redacţia Revistei "Vatra" 30.000 30.000 29.098 96,99 96,99
8 Redacţia Revistei "Lato" 60.000 60.000 103.748 172,91 172,91

9

Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Ideciu de Jos 482.000 482.000 489.575 101,57 101,57

10 Camera Agricolă Judeţeană Mureş 98.000 140.000 131.398 134,08 93,86

Denumirea

În anul 2011 instituţiile finanţate parţial din 
venituri proprii au înregistrat un nivel de autofinanţare de 
16,32% în medie, cu 3,75% mai mare faţă de acelaşi 
moment al anului 2010, când veniturile proprii au acoperit 
12,57% din totalul cheltuielilor de funcţionare. 

 
 
 
 
 

- lei  - 
Nr.

crt.
0 1 2 3 4

1

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes 
Judeţean 1.955.320 646.287 33,05%

2 Muzeul Judeţean 4.478.825 604.873 13,51%
3 Teatrul "Ariel" 1.674.737 206.910 12,35%
4 Ansamblul Artistic "Mureşul" 2.061.453 249.010 12,08%
5 Filarmonica de Stat 3.832.832 237.683 6,20%

6

Centrul de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 
Mureş 758.956 165.044 21,75%

7 Redacţia Revistei "Vatra" 376.993 29.098 7,72%
8 Redacţia Revistei "Lato" 366.664 103.748 28,30%
9 Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 1.158.966 489.575 42,24%

10 Camera Agricolă Judeţeană Mureş 880.312 131.398 14,93%
17.545.058 2.863.626 16,32%

Total cheltuieli 
secţiunea de 
funcţionare

Venituri proprii 
realizate

Medie

% 3/2Denumirea

    



 

 

 
 

 
Execuţia cheltuielilor bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
pe secţiuni: 

 
 

 
 
 

- lei  - 

Nr. 

crt.
Denumirea

Credite bugetare 

iniţiale

Credite bugetare 

definitive
Plăţi efectuate

% 

col.4/col.3
0 1 2 3 4 6

Total cheltuieli, din care: 443.629.000 473.326.107 297.448.731 62,84
Secţiunea de funcţionare 200.394.000 217.916.504 204.870.236 94,01
Secţiunea de dezvoltare 243.235.000 255.409.603 92.578.495 36,25  

 
 Realizarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în 
proporţie de 36,25% faţă de total cheltuieli se datorează 
decalărilor faţă de perioadele estimate la semnarea 
contractelor de execuţie a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă, urmare a prelungirii perioadelor de 
derulare a licitaţiei 

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru 
finanţarea activităţilor, acţiunilor şi programelor aflate în 
competenţa Consiliului Judeţean Mureş, gestionate direct 
sau prin instituţiile subordonate şi anume: asigurări şi 
asistenţă socială (D.G.A.S.P.C.) şi învăţământ special, 
acţiuni privind învăţământul preşcolar şi primar (produse 
lactate şi de panificaţie), acţiunile culturale (prin instituţiile 

de cultură subordonate), culte religioase şi structuri 
asociative, întreţinerea drumurilor şi podurilor judeţene, 
finanţarea cheltuielilor de funcţionare a R.A. Aeroport, 
Centrului Militar Judeţean, finanţarea obiectivelor de 
investiţii, precum şi finanţarea activităţilor autorităţii 
publice judeţene.  

Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea în total 
cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare, se prezintă 
astfel: 

 
 
 

 
 

Nr. Credite bugetare Credite bugetare
crt. iniţiale definitive
0 1 2 3 4 5

Total cheltuieli, din care: 443.629.000 473.326.107 297.448.731 100,00%
1 Autorităţi publice 16.678.000 16.010.700 10.339.796 3,48%
2 Alte servicii publice generale 6.293.000 2.760.000 2.692.438 0,91%
3 Dobânzi aferente datoriei publice externe 821.000 821.000 586.029 0,20%
4 Apărare 317.000 303.000 268.069 0,09%
5 Învăţământ 22.191.000 21.435.304 18.323.049 6,16%
6 Sănătate 4.810.000 17.760.300 13.819.307 4,65%
7 Cultură, religie, sport 58.645.000 56.654.900 27.208.709 9,15%
8 Asistenţă socială 107.882.000 109.834.000 103.507.671 34,80%
9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 3.640.000 8.396.457 3.254.893 1,09%

10 Protecţia mediului 151.694.000 128.356.000 17.656.073 5,94%
11 Acţiuni generale economice şi comerciale şi de muncă 1.408.000 1.408.000 383.550 0,13%
12 Agricultura 1.050.000 1.050.000 761.845 0,26%
13 Transporturi 66.483.000 106.686.446 97.361.591 32,73%
14 Alte acţiuni economice 1.717.000 1.850.000 1.285.711 0,43%

Denumirea Plăţi efectuate % din total 

cheltuieli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cheltuielile pe unităţi se prezintă astfel: 

 

 
- lei - 

Nr. Denumirea
Credite 

bugetare
Credite 

bugetare
% %

crt. iniţiale definitive col. 4/2 col. 4/3
0 1 2 3 4 5 6

1 Consiliul Judeţean 16.678.000 16.010.700 10.339.796 62,00 64,58

2

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanei 962.000 958.000 903.888 93,96 94,35

3 Serviciul Judeţean Salvamont 478.000 451.000 437.550 91,54 97,02

4

Serviciul Public de Pază al 
Obiectivelor de Interes Judeţean 1.993.000 1.996.000 1.955.320 98,11 97,96

5 Centrul Militar Judeţean 317.000 303.000 268.069 84,56 88,47

6

Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.1 Târgu Mureş 9.588.000 9.492.000 7.664.257 79,94 80,74

7

Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.2 Târgu Mureş 1.835.000 1.805.000 1.773.530 96,65 98,26

8

Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.3, SAM Reghin 5.723.000 5.692.000 3.928.257 68,64 69,01

9

Învăţământ primar (lapte şi 
corn) 12.603.000 11.643.304 10.685.900 84,79 91,78

10 Spitalul Clinic Judeţean Mureş 138.320.811 119.085.679 101.712.706 73,53 85,41

11

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe 
Marinescu" Tîrnăveni 28.542.000 26.538.076 22.435.947 78,61 84,54

12 Biblioteca Judeţeană 3.117.000 3.082.900 2.637.572 84,62 85,55
13 Muzeul Judeţean 6.889.000 7.137.000 6.536.542 94,88 91,59
14 Teatrul "Ariel" 8.712.000 8.780.500 4.859.434 55,78 55,34
15 Ansamblul Artistic "Mureşul" 2.102.000 2.145.000 2.140.992 101,85 99,81
16 Filarmonica de Stat 4.271.000 4.053.000 3.951.532 92,52 97,50

17

Centrul de Cultura Traditionala si 
Educatie Artistica Mures 797.000 773.000 770.891 96,72 99,73

18 Redacţia Revistei "Vatra" 280.000 379.000 376.993 134,64 99,47
19 Redacţia Revistei "Lato" 280.000 370.000 366.664 130,95 99,10

20

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, din care: 106.838.000 108.791.000 102.473.718 95,92 94,19

Asistenţa socială în caz de 
invaliditate 77.036.000 78.688.198 78.402.033 101,77 99,64
Asistenţa socială pentru familie 
şi copii 23.460.000 23.701.802 22.453.601 95,71 94,73
Proiecte desfăşurate prin 
DGASPC Mureş 6.342.000 6.401.000 1.618.084 25,51 25,28

21

Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Ideciu de Jos 1.232.000 1.231.000 1.208.966 98,13 98,21

22

Camera Agricolă Judeţeană 
Mureş 1.148.000 1.190.000 915.157 79,72 76,90

23 Drumuri şi Poduri 50.443.000 85.632.446 78.103.721 154,84 91,21
24 Aviaţia civilă 15.061.000 20.075.000 18.315.750 121,61 91,24

Plăţi efectuate

  
Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat 

datorită aplicării actelor normative apărute în cursul anului 
care au prevăzut măsuri financiare de reducere a 
cheltuielilor bugetare, în special a cheltuielilor de personal 
şi a decalajelor intervenite în execuţia investiţiilor urmare a 

prelungirii perioadelor aferente proceselor de licitaţie 
precum şi în urma aplicării cu consecvenţă a principiilor de 
economicitate, eficienţă şi eficacitate.  

Închiderea execuţiei bugetare a necesitat acoperirea 
unui deficit al secţiunii de dezvoltare în sumă de 
33.167.017,62 lei, din excedentul bugetar al anului 2010, 
procedură aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.9/31.01.2012 privind acoperirea deficitului 
bugetar pe anul 2011, secţiunea de dezvoltare din 
excedentul bugetar al anului precedent. Conturile de 
venituri şi cheltuieli ale secţiunii de funcţionare s-au închis 
prin cont de excedent al secţiunii de funcţionare, în sumă 
de 7.277.139 lei. 

 

 
 

 
Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu 

respectarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, a Legii nr.82/1991, legea contabilităţii, utilizând 
indicatorii din sistemul finanţelor publice, respectând 
procedurile şi principiile contabile specifice. 

Situaţiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 
2011 au fost elaborate în concordanţă cu Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr.24/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 
depunerea Situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 
31 decembrie 2011, iar închiderea exerciţiului bugetar s-
a efectuat în conformitate cu Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice nr.18/2012 pentru modificarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2011, aprobate prin OMFP 
nr.2985/2011. 

 
 
 

 
 



 

 

Execuţia bugetară a anului 2011 propusă spre 
aprobare, reflectată în contul de execuţie şi celelalte 

situaţii financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă 
poziţia şi performanţa financiară a Consiliului Judeţean, 
precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată 
în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul 
coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu. 

DIRECTOR          VĂZUT 
 

Bartha Iosif     VICEPREŞEDINTE 
Szabó Árpád 

 
Întocmit consilier Gabriela Vaida  
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc     

________________________________________________________________________________________ 

                            
         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
HOTĂRÂREA NR.51 
din 26 aprilie 2012 

pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş  

pe trimestrul I 2012 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.7319/19.04.2012 la 

proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind 
execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul 
I 2012, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

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

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

 
hotărăşte: 

 
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul I 2012, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 

PREŞEDINTE      Contrasemnează 

Lokodi Edita Emöke             SECRETAR 
         Aurelian Paul Cosma  

 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA       Direcţia Economică 
JUDEŢUL MUREŞ     Nr.7319/19.04.2012 
CONSILIUL JUDEŢEAN          
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 

privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul I 2012 

 
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din 

Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, 
iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu 
în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 
principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă 
publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 
deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două 
secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin 
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 

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

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

Potrivit datelor prezentate în Raportul privind 
execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul I 2012, datorită apariţiei unor elemente noi, 
neprevăzute la elaborarea bugetului, a sumelor alocate 
din fondul de rezervă a Guvernului şi a celor comunicate 
de către ministere, ulterior aprobării bugetului precum şi 
a unei juste utilizări a fondurilor, se propun măsuri de 
redimensionare a cheltuielilor, prin rectificare bugetară. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 
DIRECTOR             VĂZUT 
          VICEPREŞEDINTE 
Bartha Iosif        Szabó Árpád 
 
Întocmit consilier Gabriela Vaida  
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc  

_________________________________________________________________________________________________
 
         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA Nr.52 
din 26 aprilie 2012 

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2012 

 
 Consiliul Judeţean,  
 Văzând Expunerea de motive nr.7491/23.04.2012 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2012, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate,   

Potrivit HGR nr.255/2012 privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, 

Având în vedere prevederile HG nr.577/1997 privind 
aprobarea Programului privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, 
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în 
unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19 şi 82 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 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/raport_hot051_2012.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot051_2012.xls


 

 

publică locală republicată cu modificările şi completările 
ulterioare,  

hotărăşte: 
 

 Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 
privind aprobarea bugetului Consiliul Judeţean Mureş 
pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

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 2012, la venituri în sumă de 387.553.000 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 442.048.000 lei, pe secţiunea de 
funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare. 
……………………………………………………………………………… 
(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 2/108. 
    2. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2, 2/1/a, 2/2, 2/3, 2/5/a, 
2/15, 2/16, 2/28, 2/32, 2/33, 2/35, 2/36, 2/44, 2/48, 2/62, 
2/63, 2/64, 2/67, 2/72, 2/74, 2/89/a, 3, 3/3, 3/5, 3/6, 4/1, 

4/2, 7, 8 şi 10 la HCJ nr.8/2012 se modifică şi se înlocuiesc 
cu anexele 1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/1/b, 2/2/a, 2/3/a, 2/5/a, 
2/15/a, 2/16/a, 2/28/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/35/a, 2/36/a, 
2/44/a, 2/48/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/67/a, 2/72/a, 
2/74/a, 2/89/b, 2/100/a, 2/101, 2/102, 2/103, 2/104, 
2/105, 2/106, 2/107, 2/108, 3/a, 3/3/a, 3/5/a, 3/6/a, 
4/1/a, 4/2/a, 7/a, 8/a şi 10/a.     

   3. După anexa nr.2/100 se introduc opt anexe noi, nr. 
2/101, 2/102, 2/103, 2/104, 2/105, 2/106, 2/107 şi 2/108. 
4. Anexele nr.1 si nr.2 la HCJ nr.20/13.02.2012 privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei 
Autonome a Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mures, se 
modifica si se înlocuiesc cu anexele nr.120a si nr.220a. 
  Art.II. Anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/1/b, 2/2/a, 2/3/a, 
2/5/a, 2/15/a, 2/16/a, 2/28/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/35/a, 
2/36/a, 2/44/a, 2/48/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/67/a, 
2/72/a, 2/74/a, 2/89/b, 2/100/a, 2/101, 2/102, 2/103, 
2/104, 2/105, 2/106, 2/107, 2/108, 3/a, 3/3/a, 3/5/a, 
3/6/a, 4/1/a, 4/2/a, 7/a, 8/a şi 10/a, precum si nr.120a si 
nr.220a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund 
instituţiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA şi 
direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş.  
 
 PREŞEDINTE                               Contrasemnează                 

        SECRETAR  
Lokodi Edita Emőke                  Aurelian Paul Cosma  
 
 
        ROMÂNIA           Direcţia economică 
    JUDEŢUL MUREŞ     Nr.7491/23.04.2012 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
      

 EXPUNERE DE MOTIVE    
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012  
 
 
 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. 

 Potrivit H.G.R. nr.255/03.03.2012 se alocă din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru 
Consiliul Judeţean Mureş suma de 5.600.000 lei pentru 
finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital precum şi 
pentru cofinanţarea unor proiecte finanţate din fonduri 
externe nerambursabile.  

Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş cu suma respectivă, pe parte de venituri la poziţia 
„Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale” (cod 11.02.06) iar pe parte de cheltuieli pentru 
cofinanţarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă din 
fonduri europene: „Reabilitarea şi modernizarea 
drumului judeţean DJ 142 C”, „Sistem de management 
integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş” şi „Parc 

auto pentru sporturi cu motor”. 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin 

adresele  nr.7302, 7304 şi 7306/2012 comunică alocaţiile 
bugetare pe anul 2012, finanţate în baza H.G.R. 
nr.577/1997 republicată, pentru subprogramul privind 
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate 500.000 lei, 
localitatea Saschiz; pentru finanţarea subprogramului 

privind alimentarea cu apă a satelor 1.200.000 lei, 
aferent localităţilor Brâncoveneşti (300.000 lei), Şăulia 
(300.000 lei), Sângeorgiu de Mureş (300.000 lei) şi 
Suplac (300.000 lei), şi pentru finanţarea programului 
privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes judeţean şi de interes local suma 
de 4.419.000 lei, destinată localităţilor Bahnea (350.000 

lei), Suplac (200.000 lei), Breaza (1.105.470 lei), Saschiz 
(150.000 lei),  Acăţari (300.000 lei), Batoş (300.000 lei), 
Ghindari (100.000 lei), Brâncoveneşti (100.000 lei), 
Vărgata (100.000 lei), Ernei (200.000 lei), Mica (600.000 
lei) şi Luduş (913.250 lei). 

Se propune majorarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş, secţiunea de dezvoltare, cu aceste sume pe 
partea de venituri la poziţia „Subvenţii de la bugetul de 
stat” prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
iar pe parte de cheltuieli la „Transferuri pentru programe 
de dezvoltare”. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b,  
1/2/a, 2/103, 2/104 şi 2/105. 

De asemenea, se propune suplimentarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş cu suma de 9.000 lei 
proveniţi din sponsorizări pentru finanţarea cheltuielilor 
ocazionate de Conferinţa Internaţională a Bibliotecarilor, 
care se desfăşoară la Tîrgu Mureş în perioada 26-28 
aprilie 2012, eveniment organizat de Biblioteca 
Judeţeană Mureş.  
 Direcţia de Sănătate Publică Mureş, prin adresele 
nr.2286 şi 2499/2012 comunică fondurile alocate de 
Ministerul Sănătăţii din veniturile proprii pentru Spitalul 
Clinic Judeţean Mureş suma de 3.932.000 lei pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale, suma de 324.000 lei 
pentru finanţarea aparaturii medicale şi suma de 
5.149.000 lei pentru finanţarea unor acţiuni de sănătate.  
 Având în vedere că sumele comunicate sunt mai mici 
decât cele cuprinse în buget, este necesară rectificarea 
bugetului aprobat iniţial. Propunem aprobarea  
modificărilor conform anexelor nr.1/b, 1/2/a, 4/1/a şi 
4/2/a. 
 Biblioteca Judeţeană Mureş, prin adresele nr.7103 şi 
7104/2012 solicită suplimentarea bugetului cu suma de 
196.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli curente 
ocazionate de organizarea Conferinţei Internaţionale a 
Bibliotecarilor, pentru realizarea  unor lucrări de 
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restaurare şi reparaţii necesare ca urmare a reorganizării 
activităţii şi a redistribuirii de noi spaţii, conform anexei 

nr.2/32/a, 7/a şi 8/a. 
 Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş, în 
vederea asigurării organizării activităţii în noua locaţie, 
începând cu stagiunea din toamnă, solicită şi propunem 
asigurarea din fondul de rezervă şi redistribuiri a sumei de 
2.850.000 lei pentru finanţarea  obiectivelor de investiţii, 
ca primă dotare: atelier creaţie; echipamente şi instalaţii 

de sunet, lumină şi multimedia; săli de spectacole; scena; 
aparatură, obiecte şi mobilier funcţional pentru personalul 
artistic, tehnic auxiliar şi administrativ; potrivit anexelor 
nr.2/35/a, 3/5/a şi 7/a.   
 Urmare a decalajelor în derularea unor activităţi faţă de 
programări şi a modificărilor intervenite la unele elemente 
avute în vedere la fundamentarea bugetelor, instituţiile 

publice din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean: 
DGASPC Mureş, Muzeul Judeţean, Filarmonica de Stat şi 
Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, în 
vederea utilizării cu eficienţă a resurselor alocate, solicită 
în baza notelor de fundamentare şi propunem unele 
realocări de sume în cadrul bugetelor aprobate, potrivit 
anexelor nr.2/48/a, 2/33/a, 2/36/a, 3/3/a, 3/6/a şi 4/2/a. 

 Prin adresele nr.3233, 4204 şi 4912/2012 RA 
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş solicită aprobarea 
rectificării listei de investiţii şi reparaţii pe anul 2012.  

 Analizând solicitările multiple şi ţinând seama de 
restricţiile în acordarea unor compensaţii financiare în 

domeniul aeroportuar, se propun următoarele modificări:  
- suplimentarea listei de investiţii cu finanţare din 

tariful de securitate, pentru Proiect „Sistem integrat de 
control 100% al bagajelor de cală (HBS)”; „Aparat 
control RX cu TIP instalat cu tunel de mici dimensiuni” (2 
buc); „Echipamente de securitate tip LEDS” (2 buc); 

- cuprinderea în program a lucrărilor de reparaţii dale 

izolate la pista de aterizare-decolare, cale rulare şi 
platformă (suprafeţe de mişcare) prin scoaterea acestora 
din lista de investiţii. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b, 
1/1/b, 1/2/a, 2/100/a, 7/a ,8/a, precum şi în anexele 
nr.120a şi 220a. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre alăturat.  
 
DIRECTOR,             VĂZUT 
Bartha Iosif       VICEPREŞEDINTE 
               Szabó Árpád 
 

 

Redactat: Ioana Tcaciuc 
Tehnoredactat: Vaida Gabriela 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.73   
din 31 mai 2012 

privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării 
condiţiilor de operare la R.A  „Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş” 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.9574/28.05.2012, 

prezentată de Direcţia Economică precum şi avizul comisiei 
de specialitate, 

Având în vedere prevederile O.U.G nr.61/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor 
autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes 
local; H.C.J.M. nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului 
de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul 
Transilvania Tîrgu – Mureş, 

Luând în considerare H.C.J.M. nr.8 şi 20/2012 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş şi al R.A. 
Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş pe anul 2012, 

În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2011 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă realizarea lucrărilor “Recolmatare 

rosturi pista de aterizare – decolare“ la R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş şi includerea pe  lista de investiţii 
pentru anul 2012, conform anexelor nr. 120b şi nr. 220b, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanţarea investiţiei se asigură din sumele 
cuprinse în anexa nr.2/15/a, la secţiunea de dezvoltare din 
capitolul bugetar 51 "Alte cheltuieli de investiţii aflate în 
studiu", la H.C.J.nr.52/2012. 

Art.3. Anexele nr.1 si nr.2 la HCJ nr.20/13.02.2012 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
Regiei Autonome a Aeroportului Transilvania Tîrgu-

Mures, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.120b si nr.220b.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei 
Economice şi R.A." Aeroportul Transilvania Tîrgu - 
Mureş", care răspund de aducerea sa la îndeplinire, în 
condiţiile legii. 
 
  

PREŞEDINTE                   Contrasemnează 
                SECRETAR 

 Lokodi Edita Emőke                                       
                               Aurelian  Paul Cosma 

    

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
NR.9574/28.05.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea  unor măsuri în vederea asigurării  

condiţiilor de operare la R.A  Aeroportul  “Transilvania” 
Tîrgu Mureş 

 
Prin adresa nr.2803/9124/18.05.2012 R.A  Aeroportul 

“Transilvania” Tîrgu Mureş solicită  aprobarea  executării 
lucrărilor de recolmatare a rosturilor transversale, 
longitudinale şi de dilataţie pe întreaga suprafaţă a 
pistei, cuprinderea lucrărilor pe lista de investiţii 2012 şi 
asigurarea  fondurilor necesare realizării acestora. 

Lungimea totală a rosturilor (longitudinale, 
transversale şi de dilataţie) este de aproximativ 44.330 
m din care 3.150 m rosturi de dilataţie. Efectuarea 
lucrărilor de recolmatare a rosturilor, se ridică la o 
valoare de aproximativ 1.600.000 lei. Lucrările sunt 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot020_2012.htm#exp#exp
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programate a fi executate sub trafic aerian cu o durată de 
realizare de 4 luni.  

Având în vedere că lucrările de reparaţii capitale a 
dalelor pistei este programat a se executa etapizat, este 
oportun ca şi lucrările de colmatare să fie executate 
etapizat, ţinând cont şi de proiectul de extindere cu 1.600 
m a pistei existente, în valoare de 38 mil. Euro, finanţat 
din fonduri europene în cadrul programului POS - T, aflat 
în evaluare la Autoritatea de Management din cadrul 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care prevede 
şi reabilitarea integrală şi a pistei vechi de 2.000 m, 

propunem alocarea în prima etapă a sumei de 800.000 
lei pentru obiectivul de investiţie “Recolmatare rosturi 

pista de aterizare – decolare “ 
Faţă de cele prezentate mai sus, se propune 

aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
VICEPREŞEDINTE      DIRECTOR  
 Szabó Árpád          Bartha Iosif 
 

 
Întocmit – director Bartha Iosif 

________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.77 
din 25 iunie 2012 

privind alegerea Comisiei de validare 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  
 Întrunit în şedinţa de constituire din data de 25 iunie 
2012, 
 Având în vedere prevederile art.4 din Regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 892 alin.(2) din Legea 

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

 

  

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

 
hotărăşte: 

 
Articol unic: Se alege, pe întreaga durată a 

mandatului Consiliului Judeţean Mureş, Comisia de 
validare, compusă din următorii consilieri:  

1. Georgescu Cristian Radu 
2. Pop Teodor Mircea 
3. Socotar Gheorghe Dinu 
4. Szász Izolda 
5. Erős Csaba 
 

        PREŞEDINTE                  Contrasemnează 
             SECRETAR  
       Ciprian Dobre      Aurelian Paul Cosma 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.78 
din 25 iunie 2012 

privind validarea mandatelor de consilier judeţean 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Întrunit în şedinţa de constituire din data de 25 iunie 

2012, 
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare, 

 Având în vedere prevederile art.7 din Regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.33, 892 
alin.(3), 893 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
      hotărăşte: 
 
 Art.1. Se validează următoarele mandate de consilieri 
declaraţi aleşi:  
1. Antonie Ştefan-Mihail 
2. Balogh Iosif  
3. Bán Moise 

4. Bândea Eugen 
5. Boloş Vasile-Grigore 
6. Chirteş Ioan Cristian 
    7. Csép Éva Andrea 
    8. Dancu Ovidiu 
    9. Erős Csaba 
   10. Gáspárik Attila Csaba 
   11. Georgescu Cristian Radu 
   12. Ilyes-Tóth Alexandru 
   13. Kelemen Attila-Márton 
   14. Lokodi Edita Emőke 
   15. Mora Akos Daniel 
   16. Mózes Levente Sandor 
   17. Popa Dragoş Codrin 
   18. Pop Felicia 
   19. Pop Teodor Mircea 
   20. Pokorny Vasile Ştefan 
   21. Socotar Gheorghe Dinu 
   22. Someşan Ştefan 
   23. Stoica Ion 
   24. Szabó Árpád 
   25. Szasz Izolda 
   26. Tatár Bela 
   27. Urcan Ionaş Florin 
       

Art.2. Se invalidează următorul mandat de consilier 
declarat ales:  
         Fărcaş Augustin Vasile  
 

Art.3. Se validează următoarele mandate de 
consilieri supleanţi:  
1. Boroş Raul Alin 
2. Borşan Doru Aurelian 



 

 

3. Coman Meluş Florian  
4. Filimon Vasile 

5. Gliga Ioan Florin 
6. Todoran Liviu Radu 
7. Tuşnea Ion 
 

Art.4. Împotriva prezentei hotărâri se poate depune 
contestaţie la instanţa de contencios administrativ în 

termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor 
absenţi de la şedinţă, de la comunicare.  

 
    PREŞEDINTE                         Contrasemnează 
                                  SECRETAR  
   Ciprian Dobre      Aurelian Paul Cosma 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.79 
din 25 iunie 2012 

privind constituirea Consiliului Judeţean Mureş 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
Întrunit în şedinţa de constituire din data de 25 iunie 

2012, 
Având în vedere că din numărul total de 34 consilieri 

judeţeni, a căror alegere a fost validată, au depus 
jurământul un număr de 32 consilieri, 

 
În baza prevederilor art.891 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

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

 
     hotărăşte: 
 
Articol unic: Se declară legal constituit Consiliul 

Judeţean Mureş.  

 
    PREŞEDINTE         Contrasemnează 
                 SECRETAR  
   Ciprian Dobre   
            Aurelian Paul Cosma 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.80 
din 25 iunie 2012 

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului 
Judeţean Mureş 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  
Întrunit în şedinţa de constituire din data de 25 iunie 

2012, 
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare, încheiat 

cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea 
vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Mureş,  

Conform prevederilor art.101, alin. (1) şi (2) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea 

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

hotărăşte: 
     
Articol unic:  Se aleg în funcţia de vicepreşedinţi ai 

Consiliului Judeţean Mureş:  
 
1. Domnul Ovidiu Dancu 
 
2. Doamna Lokodi Edita Emőke  
  

 
PREŞEDINTE         Contrasemnează 
                  SECRETAR  
Ciprian Dobre   
        Aurelian Paul Cosma 

_________________________________________________________________________________________________
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.81 
din 25 iunie 2012 

privind constituirea comisiilor de specialitate 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
Întrunit în şedinţa de constituire din data de 25 iunie 

2012, 
În urma consultării grupurilor de consilieri cu privire la 

numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de 
specialitate,  

Având în vedere prevederile art.15 şi 17 din 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art.54 alin. (1) 
şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare  

hotărăşte: 
 

Articol unic: Se aleg, pe întreaga durată a 
mandatului, un număr de 6 comisii de specialitate pe 
principalele domenii de activitate, având următoarea 
denumire şi componenţă:  
 
I. Comisia tehnico-economică – 7 membri:  
1. Pop Felicia 
2. Pop Teodor Mircea 
3. Mora Akos Daniel 
4. Filimon Vasile 
5. Balogh Iosif 
6. Pokorny Vasile Ştefan 
7. Kelemen Attila Márton 



 

 

 
II. Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism 

– 5 membri: 
1. Antonie Ştefan Mihail 
2. Boroş Raul Alin 
3. Borşan Doru Aurelian 
4. Szabó Árpád  
5. Mózes Levente Sándor  
 

III. Comisia de servicii publice – 5 membri:  
1. Bândea Eugen 
2. Popa Dragoş Codrin 
3. Georgescu Cristian Radu 
4. Erős Csaba  
5. Bán Moise  
 

IV. Comisia social-culturală – 5 membri:  
1. Boloş Vasile Grigore  
2. Todoran Liviu Radu 
3. Gáspárik Attila Csaba  
4. Csép Éva Andrea  
5. Tuşnea Ion 

 
V. Comisia juridică, ordine publică şi relaţii 

internaţionale – 5 membri: 
1. Someşan Ştefan  
2. Socotar Gheorghe Dinu  
3. Coman Meluş Florian 
4. Szász Izolda 
5. Tatár Bela  
 

VI. Comisia pentru mediu şi agricultură – 5 
membri:  
1. Chirteş Ioan Cristian 
2. Gliga Ioan Florin 
3. Urcan Ionaş Florin 
4. Ilyes-Tóth Alexandru 
5. Stoica Ion 

 
 
  PREŞEDINTE           Contrasemnează 
                   SECRETAR  
  Ciprian Dobre       

  Aurelian Paul Cosma 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
  

HOTĂRÂREA NR.89 

 din 26 iulie 2012 
pentru modificarea HCJ nr.8/31.01.2012 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pentru anul 2012 
 
 Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând Expunerea de motive nr.12945/19.VII.2012 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre pentru 
modificarea HCJ nr.8/31.01.2012 privind aprobarea 
bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2012, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19 şi 82 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.8/2012 
privind aprobarea bugetului Consiliul Judeţean Mureş 
pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La art.1, alin (1) şi (5) se modifică şi vor avea 
următorul conţinut: 
„Art.1. alin (1) Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2012, la venituri în sumă de 389.355.000 lei 
şi la cheltuieli în sumă de 443.850.000 lei, pe secţiunea de 
funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare. 
……………………………………………………………………………… 
Art.1. alin (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 2/110. 
 

     
2. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/1/b, 2/15/a, 2/17, 
2/22, 2/25, 2/28/a, 2/34, 2/35/a, 2/44/a, 2/48/a, 
2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65, 2/66, 2/67/a, 2/68, 2/69, 
2/70, 2/71, 2/84, 2/88, 2/89/b, 2/100/a, 2/109, 3/a, 
3/4, 3/5/a, 3/10, 3/11, 4/1/a, 4/2/a, 7/a, 8/a, 9 şi 10/a 
la HCJ nr.8/2012 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 

1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/a, 2/15/b, 2/17/a, 2/22/a, 2/25/a, 
2/28/b, 2/34/a, 2/35/b, 2/44/b, 2/48/b, 2/62/b, 2/63/b, 
2/64/b, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/b, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 
2/71/a, 2/84/a, 2/88/a, 2/89/c, 2/100/b, 2/109/a, 3/b, 
3/4/a, 3/5/b, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/b, 4/2/b, 7/b, 8/b, 9/a 
şi 10/b.    
   3. După anexa nr.2/109 se introduce o anexă nouă, 
nr. 2/110. 
4. Anexele nr. 120b si nr.220b la HCJ nr.20/13.02.2012 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome a Aeroportului Transilvania Tirgu-
Mures, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.120c şi 
nr.220c. 
  Art.II. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/a, 2/15/b, 
2/17/a, 2/22/a, 2/25/a, 2/28/b, 2/34/a,  2/35/b, 2/44/b, 
2/48/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/b, 
2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/84/a, 2/88/a, 2/89/c, 
2/100/b, 2/109/a, 2/110, 3/b, 3/4/a, 3/5/b, 3/10/a, 
3/11/a, 4/1/b, 4/2/b, 7/b, 8/b, 9/a şi 10/b, precum şi 
nr.120c şi nr.220c fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
   Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund 
instituţiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA 
şi direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş. 
 
 
 
 
        PREŞEDINTE          Contrasemnează 
                  SECRETAR   
       Ciprian Dobre           Aurelian Paul Cosma 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa3_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa3_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa4_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa7b_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa8b_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa9a_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa10b_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1-20c_hot089_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2-20c_hot089_2012.xls


 

 

  
  ROMÂNIA       

        JUDEŢUL MUREŞ       
     CONSILIUL JUDEŢEAN  
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr. 12945/19.07.2012 
 
 
 

 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru  modificarea  H.C.J. 

nr.8/31.01.2012 privind aprobarea bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pentru anul 2012  

 

 
 
 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. 
 Potrivit Deciziei nr.50/27.01.2012 a Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Mureş – Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică, privind aprobarea nivelului maxim al 
cheltuielilor de personal aferent anului 2012, pentru 
Consiliul Judeţean Mureş acesta a fost diminuat cu suma 
de 8.670.000 lei, ajungând astfel la un volum de 

118.162.000 lei faţă de 126.832.000 lei, fundamentat 
odată cu elaborarea bugetului.  
 Diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 
8.670.000 lei s-a efectuat în bugetele următoarelor 
instituţii: Autorităţi executive (aparat propriu CJM), Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş, 
Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Filarmonica de Stat.  
 Stabilirea nivelului cheltuielilor de personal la 
118.162.000 lei pe anul 2012 pentru Consiliul Judeţean 
Mureş s-a realizat în baza execuţiei la finele anului 2011 
fără să se aibă în vedere următoarele aspecte: 

- începând cu anul 2012 Centrul de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Mureş va fi finanţat 
prin Consiliul Judeţean Mureş;  

- majorarea salariilor cu 8% începând cu luna 
iunie a anului 2012;  

- cheltuielile legate de organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2012;  

- suplimentarea numărului de posturi cu cadre 
de specialitate în unităţile spitaliceşti din 
subordinea Consiliului Judeţean Mureş. 

 Având in vedere cele de mai sus, propunem majorarea 
bugetului la Autorităţi executive (aparat propriu CJM) la 
„cheltuieli de personal” cu suma de 1.410.000 lei pentru 
asigurarea fondului de salarii necesar trim.III al acestui an, 
prin diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 
1.500.000 lei aferente trim.IV la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 
 Instituţia prefectului – judeţul Mureş prin adresa 
nr.9585/SV/10.07.2012 ne comunică sumele datorate 
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012. 
Pentru finanţarea acestor acţiuni, propunem suplimentarea 

capitolului 54.02 cu 250.000 lei la „bunuri şi servicii” şi 
90.000 lei la „cheltuieli de personal”. 

 În baza contractului de finanţare nr.28097 din 
12.04.2012 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului şi Consiliul Judeţean Mureş, sumele alocate 
Consiliului Judeţean Mureş, conform Legii bugetului de 
stat pe anul 2012 nr.293/2011, pentru „Programul 
privind sistemul informaţional specific domeniului 
imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane”, sunt în 

volum de 221.000 lei. Transferul sumelor alocate din 
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în 
bugetul Consiliului Judeţean Mureş se face pe baza 
contractului sus amintit, elaborat în conformitate cu 
art.34 al Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş, 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 anexă, acestea fiind Tîrgu 
Mureş, Sovata, Miercurea Nirajului, Vărgata şi Eremitu. 
 În urma analizei execuţiei la data de 30.VI.2012 şi a 

solicitărilor fundamentate de instituţiile aflate în 
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Mureş, se 
propun efectuarea unor modificări în cadrul bugetelor 
aprobate precum şi suplimentarea bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş cu suma de 1.581.000 lei, rezultată în 
urma recuperării sumelor din proiectele şi programele 
finalizate, pentru finanţarea activităţilor curente, a unor 

obiective de investiţii şi a proiectelor, programelor aflate 
în derulare.  
 De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
comunică suplimentarea bugetului pe anul 2012 cu suma 
de 1.165.800 lei, în baza contractelor încheiate cu Casa 
de Asigurări de Sănătate Mureş. 
 În baza H.C.J.M. nr.73/2012 s-a aprobat suma de 
800.000 lei pentru realizarea lucrărilor de „Recolmatare 
rosturi pistă de aterizare – decolare” cuprinse în lista de 
investiţii. Consiliul de Administraţie al RA „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş solicită scoaterea din 
programul de investiţii a sumei sus amintite şi includerea 
acestor lucrări în programul de reparaţii pe anul 2012.  
 Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c, 
1/1/c, 1/2/b, 2/1/c, 2/15/b, 2/17/a, 2/22/a, 2/25/a, 
2/28/b, 2/34/a, 2/35/b, 2/44/b, 2/48/b, 2/62/b, 2/63/b, 
2/64/b, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/b, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 
2/71/a, 2/84/a, 2/88/a, 2/89/c, 2/100/b, 2/109/a, 2/110, 
3/b, 3/4/a, 3/5/b, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/b, 4/2/b, 7/b, 8/b, 
9/a, 10/b, 120c, 220c. 
 Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat.  
 
 
 

PREŞEDINTE  
 

Ciprian Dobre 
 
 
 
 
Întocmit: şef serviciu - Ioana Tcaciuc 
Verificat: director – Bartha Iosif  

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 



 

 

        ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.90 
din 26 iulie 2012 

pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe trimestrul II 2012 
 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.12.908 din 18.VII.2012 

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul II 2012, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere prevederile art. 49 alin (12) din Legea 

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

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

hotărăşte: 
 

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul II 2012, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 
 
 

       PREŞEDINTE            Contrasemnează 
                           SECRETAR 
       Ciprian Dobre 

  Aurelian Paul Cosma 
 
                         
 
 
                                                                

ROMÂNIA        PREŞEDINTE 
JUDEŢUL MUREŞ      

CONSILIUL JUDEŢEAN    Ciprian Dobre 
Direcţia Economică                
Nr.12.908/18.VII.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 

privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul II 2012 

 
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din 

Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, 
iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu 

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

c) să nu înregistreze plăţi restante; 
d) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi 

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

Potrivit datelor prezentate în Raportul privind 

execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul II 2012, datorită apariţiei unor elemente noi, 
neprevăzute la elaborarea bugetului, a modificării 
plafonului de cheltuieli de personal prin Decizia 
Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 
Mureş, ulterior aprobării bugetului precum şi în vederea 
unei juste utilizări a fondurilor, se propun măsuri de 
redimensionare a cheltuielilor, prin modificarea HCJ 
nr.8/2012 de aprobare a bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2012. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 
DIRECTOR 
Bartha Iosif 

                      
Întocmit consilier Gabriela Vaida  
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/raport_hot090_2012.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot090_2012.xls


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITOR: CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ – COMPARTIMENTUL CANCELARIE 

Monitorul Oficial al Judeţului Mureş nr.3/2012 conţine 14 pagini   ISSN 1222-975 
 
 
 


