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HOTĂRÂREA NR.101 

din 30 august 2012 
privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile 

de cultură pentru anul 2013 
   
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive nr.12057 din 6.VII.2012 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură 
pentru anul 2013, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere : 

- art.68 din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.283 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art.22 şi 24 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 
nr.311/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 
hotărăşte: 

 
 Art.1.(1) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile 
prestate de instituţiile judeţene de cultură pentru anul 
2013  conform Anexei nr.1  

(2) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile 
prestate de unele instituţiile judeţene de cultură pentru 
stagiunea 2012-2013 şi respectiv anul şcolar 2012-2013 
conform Anexei nr.2. 

(3) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund 
Direcţia Economică şi instituţiile de cultură nominalizate în 
anexă. 

(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
judeţului Mureş şi se comunică Instituţiei Prefectului 
Judeţul Mureş şi Instituţiilor de cultură nominalizate în 
Anexele nr.1-2. 

 
 
 
 
 

   PREŞEDINTE                   Contrasemnează 
                                               SECRETAR 
   Ciprian Dobre                       Aurelian Paul Cosma 
 

ROMÂNIA                                      PREŞEDINTE 
JUDEŢUL MUREŞ                           Ciprian Dobre 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr.12057/6.VII.2012 
 
 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor 

taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 
2013 

 

 
 
 

În baza prevederilor art.283 din Legea privind Codul 
Fiscal nr.571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Legii privind finanţele publice 
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate institui taxe 
pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru 
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 
istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea, 
toate de interes judeţean şi aprobă taxele şi tarifele 
percepute pentru serviciile culturale oferite persoanelor 
fizice şi juridice, de către instituţiile de cultură 

subordonate acestuia. 
În acest context, instituţiile de cultură subordonate, 

au înaintat propuneri privind modificarea taxelor şi 
tarifelor pentru serviciile culturale oferite comunităţii 
judeţene,ţinând cont de nivelul prognozat al inflaţiei, de 
prospectarea şi analiza preţurilor instituţiilor similare din 
ţară, precum şi modul în care aceste taxe ar urma să 
influenţeze veniturile instituţiilor. 

Potrivit propunerilor înaintate de către unităţile de 
cultură, în anexele la proiectul de hotărâre sunt 
prezentate taxele şi tarifele existente pe anul 2012, cele 
propuse pentru anul 2013, pentru stagiunea 2012-2013 
şi  respectiv pentru anul şcolar 2012-2013. 

Faţă de toate considerentele mai sus arătate, având 
în vedere şi faptul că prin dimensionarea taxelor şi 
tarifelor propuse se urmăreşte asigurarea surselor de 
venituri proprii ale unităţilor de cultură subordonate, în 
vederea angajării şi acoperirii în mare parte a 
cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale, 
propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.  
 

 
 
 

DIRECTOR 
Bartha Iosif 

 
                                           
 
 
 
 
Întocmit: Consilier Barbu Aneta 
Verificat: Şef serviciu Tcaciuc Ioana 
 

_________________________________________________________________________________________________

                             

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1si2_hot101_2012.doc


 

 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.102 
din 30 august 2012 

privind modificarea anexei nr.9/1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr.8/2012 privind aprobarea 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 

2012, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr.14742/23.08.2012 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
modificarea anexei nr.9/1 la hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pentru anul 2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Potrivit prevederii art.19 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 În temeiul prevederilor 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 Anexa nr.9/1 la H.C.J. nr.8/2012 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 
anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.9/1/a, care face 
parte integrantă la prezenta hotărâre. 
   Art.II De ducerea la îndeplinire a celor de mai sus 
răspund direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş. 
  
 

PREŞEDINTE        Contrasemnează 
                          SECRETAR 
Ciprian Dobre  
                                     Aurelian Paul Cosma 
 

 
 
       
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.14742/23.08.2012 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind modificarea anexei nr.9/1 la hotărârea Consiliului 

Judeţean nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pentru anul 2012, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare Consiliul Judeţean Mureş poate 
aproba rectificarea bugetului propriu, ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite. 

 

În Anexa nr.9/1 la hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pentru anul 2012, pentru zona Reghin 
s-a propus realizarea de covoare bituminoase pe 7 
drumuri judeţene în lungime totală de 24,948 km, fiind 
aprobată realizarea a 6,450 km în etapa I şi 18,498 km 
în etapa II. 

Deoarece de la data întocmirii propunerilor de 
realizare a covoarelor şi până în prezent au trecut 
aproximativ 6 luni, precum şi datorită faptului că această 
zonă face parte din zona muntoasă a judeţului 
(temperaturi mai scăzute pe timp de iarnă, fenomene de 
îngheţ mai accentuate şi mai dese, ninsori mai 
abundente) pe unele porţiuni ale drumurilor degradările 
s-au accentuat. 

În vederea identificării sectoarelor cu cele mai multe 
degradări, reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş s-a 
deplasat pe fiecare drum în parte, iar pe baza 
constatărilor stării drumurilor s-au stabilit poziţiile 
kilometrice pe care se vor executa covoarele. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate poziţiile km 
unde se vor executa covoarele bituminoase în lungime 
de 6,450 km în etapa I. 
 

Nr. 
crt. 

Denumire drum 
judeţean 

Poziţii km aprobate Lungime Km 
Etapa I 

Poziţii km 
propuse 

Lungime Km 
Etapa I 

1. DJ 153C Reghin – 
Lăpuşna 

1+690 - 9+706 
 

- 2+800 – 3+520 
 

0,720 

 Total DJ 153C    0,720 

2. DJ 154 Reghin – 
Batoş – limita 
judeţului Bistriţa 
Năsăud 

12+945-14+345 1,400 12+945 - 13+295 
14+150 - 15+200 

0,350 
1,050 

 Total DJ154  1,400  1,400 

3. DJ 154A Reghin – 
Ruşii Munţi - Deda 

9+050-10+320 
11+220-12+757 
13+907-14+187 
15+337-17+300 

1,270 
1,537 
0,280 
1,963 

9+050 - 9+400 
11+220 - 12+757 
13+907 - 14+187 
15+337- 16+800 
7+600 – 8+300 

0,350 
1,537 
0,280 
1,463 
0,700 

 Total DJ154A  5,050  4,330 

 Total  6,450  6,450 

  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot102_2012.xls


 

 

Tronsoanele de drum mai sus menţionate sunt cele mai 
deteriorate din sectoarele cu covoarele propuse în anexa 

nr.9/1 la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
pentru anul 2012. 

Totodată, pe DJ 153 B Dumbrăvioara – Fărăgău, în 
anexa nr.9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.8/2012 s-a consemnat greşit poziţia kilometrică a 
tronsonului de drum unde trebuie realizat covorul asfaltic. 

În urma verificării pe teren a situaţiei reale, se va 
executa covorul asfaltic pe tronsonul de drum situat între 
poziţiile kilometrice 6+200 – 8+500, în loc de 5+200 – 
7+500, aşa cum a fost prevăzut iniţial. 

Modificările propuse în anexa nr.9/1/a nu implică 
alocarea de fonduri suplimentare. 

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

 
 

    PREŞEDINTE                            DIRECTOR  
   Ciprian Dobre                     Bartha Iosif 
 
 
 

 
 
 
 
Tehnoredactat: consilier Iulia Axente 

________________________________________________________________________________________ 
 
         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.103 
din 30 august 2012 

pentru aprobarea programului de interes public 
judeţean privind spiritul civic şi conduita preventivă 
„Sergiu Ardelean” şi a protocolului de parteneriat în 

vederea implementării acestuia 
 
 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.14735/23.08.2012 a 

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate, 

În temeiul art.91 alin. (1) lit. „e” şi alin. (6) lit. „a”, 
precum şi ale art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă programul de interes public judeţean 

privind spiritul civic şi conduita preventivă „Sergiu 
Ardelean” cuprins în Anexa nr.1.  

Art.2. Se aprobă încheierea unui parteneriat între 
Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Inspectoratul 
Judeţean de Jandarmi Mureş, Gruparea Mobilă de 
Jandarmi Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş, Institutul Est European de 
Sănătate a Reproducerii Tîrgu Mureş şi Organizaţia „Salvaţi 
Copiii” Mureş pentru implementarea programului 
menţionat la art.1, conform protocolului cuprins în Anexa 
nr.2.  

Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului 
Judeţean Mureş – domnul Ciprian Dobre, cu semnarea 
protocolului prevăzut la art.3.  

Art.5. Finanţarea activităţilor din cadrul programului se 
va asigura din capitolul bugetar 870250, articolul 20.30.30, 
derularea acestora având loc cu implicarea membrilor 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş.  

 

 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Mureş, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 
Mureş, Grupării Mobile de Jandarmi Mureş, Direcţiei 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, Institutului Est European de Sănătate a 
Reproducerii şi Organizaţiei „Salvaţi Copiii” Mureş, 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, precum şi 
Direcţiei Economice din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea 
sa la îndeplinire.  

 
 

     PREŞEDINTE     Contrasemnează 
                           SECRETAR 
    Ciprian Dobre  
                                           Aurelian Paul Cosma 

 
 

 
    ROMÂNIA    

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
Nr.14735/23.08.2012 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea programului de interes public judeţean 

privind spiritul civic şi conduita preventivă „Sergiu 
Ardelean” şi a protocolului de parteneriat în vederea 

implementării acestuia 
  
 
 Pornind de la importanţa implicării în problemele de 
siguranţă ale comunităţii, dar şi de la evenimente 
recente care au atras atenţia asupra modului în care 
înţelegem conduita preventivă şi spiritul civic, Consiliul 
Judeţean Mureş îşi propune realizarea unei campanii de 
informare asupra acestor aspecte, în special a tinerilor 
din licee, în cadrul unui program de interes public 
judeţean. 
 Activităţile din cadrul programului au ca scop 
informarea tinerilor referitor la importanţa comunicării, la 
riscurile implicării în acte de violenţă şi, nu în ultimul 
rând, informarea cu privire la serviciile sociale existente 
în comunitatea mureşeană. Aceste activităţi vizează 
elaborarea şi distribuirea de materiale informative 
privind modul de reacţie adecvat în cazul sesizării 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/expmot_hot156_2005.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot103_2012.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot103_2012.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot103_2012.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot103_2012.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot103_2012.doc


 

 

comiterii de infracţiuni, realizarea unor sesiuni de formare 
a cadrelor didactice şi de informare a elevilor cu privire la 

comportamentul preventiv şi reacţia la evenimente, 
activităţi la casele de tip familial, organizarea unui concurs 
de afişe pe tema nonviolenţei, activităţi de mediatizare – 
distribuire fluturaşi, difuzare spoturi şi participare la 
emisiuni radio-TV. 
 Atingerea acestui obiectiv se poate realiza doar prin 
antrenarea în derularea campaniei a unor instituţii 

implicate în acţiuni de prevenire a fenomenului 
infracţional, respectiv Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Inspectoratul 
Judeţean de Jandarmi Mureş, Gruparea Mobilă de 
Jandarmi Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş, dar şi a unor organizaţii 
neguvernamentale, precum Institutul Est European de 

Sănătate a Reproducerii şi Organizaţia „Salvaţi Copiii” 
Mureş, care să încheie un parteneriat în acest scop. 
 În cadrul acestui parteneriat, ca responsabilităţi 
specifice asumate, Consiliul Judeţean Mureş va asigura 
resursele financiare ale campaniei, al cărei buget total este 
de 18.339 lei şi va pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, sediul 
Centrului de Perfecţionare pentru Personalul din 

Administraţia Publică, în vederea desfăşurării sesiunilor de 
formare a cadrelor didactice 

Faţă de prevederile art.91 alin.(1) lit. „e” coroborate 
cu cele ale alin.(6) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, potrivit cărora, 
în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea inter-
instituţională, consiliile judeţene pot încheia convenţii de 
colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanţării 
şi realizării unor acţiuni comune, propunem aprobarea 
programului de interes judeţean privind spiritul civic şi 
conduita preventivă, precum şi a protocolului de 

parteneriat între Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş, 
Gruparea Mobilă de Jandarmi Mureş, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Institutul Est 
European de Sănătate a Reproducerii şi Organizaţia 
„Salvaţi Copiii” Mureş conform proiectului de hotărâre 

alăturat.  
 

  PREŞEDINTE, 
Ciprian Dobre 
 

 
Întocmit: Adriana Farkas 

Verificat: Şef serviciu, Genica Nemeş 
Verificat: Director executiv, Viorel Iosib 

_________________________________________________________________________________________________ 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.113  
din 27 septembrie 2012 

privind aprobarea preţului pentru serviciul de 
alimentare cu apă prestat de S.C. COMPANIA 

AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.16.540/20.09.2012 a 

Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte 
privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare 
cu apă prestat de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu 
Mureş în satul Fînaţe, comuna Band şi Avizul nr. 

2380685/11.07.2012 a Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice privind ajustarea preţurilor la serviciile publice de 
alimentare cu apă, a tarifelor de canalizare - epurare ape 
uzate menajere şi a tarifelor la canalizare ape pluviale, 

pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş, 
judeţul Mureş,  

Văzând Avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş nr.81/22 iunie 2012,  

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al 
societăţii comerciale COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu 
Mureş, art.15, alin.(4), lit. “l”,  

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureş",  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.“d” şi ale 
art.97, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă următoarele preţuri şi tarife, pentru 

serviciul de alimentare cu apă, prestate de S.C. 
Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş: 

 
 
 

Denumirea serviciului public 

Preţ / Tarif aprobat 
- lei / mc - 

Cu T.V.A., pentru populaţie 
Fără T.V.A., pentru ceilalţi 

utilizatori 

Apă potabilă pentru sat Fînaţe, comuna Band 3,45 2,78 

 
Art.2. Preţul pentru serviciul public de alimentare cu 

apă potabilă aprobat conform art.1 se aplică începând cu 
data de 01 septembrie 2012. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică societăţii 

comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş şi 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest 
Mureş. 

 
      PREŞEDINTE                  Contrasemnează  
    Ciprian Dobre                SECRETAR 
                       

Aurelian Paul Cosma 
                                                                            



 

 

ROMÂNIA      Direcţia Dezvoltare Regională, 
JUDEŢUL MUREŞ    Implementare Proiecte         

CONSILIUL JUDEŢEAN  Nr.16.540/20.09.2012       
                      

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare 
cu apă prestat de SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 
nr.81/2011 preţurile şi tarifele practicate de SC Compania 
Aquaserv SA Tîrgu Mureş pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă, pentru satul Fînaţe, comuna Band. 

Strategia de tarifare, componentă a Politicii tarifare 
(varianta ianuarie 2011) şi anexă a Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apă şi de Canalizare, prevede modificări/ajustări ale 
tarifelor în fiecare an la data de 1 ianuarie şi 1 iulie, atât 
cu inflaţia cumulată la ultima ajustare, cât şi în termeni 
reali, necesare pentru a asigura realizarea de investiţii şi 
pentru a îndeplini cerinţele Directivelor Europene şi 
condiţionalităţile din Contractul de finanţare pentru 
proiectul judeţean „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”. 
   De asemenea, conform prevederilor art.17, pct.(3), lit.d 
din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA INVEST MUREŞ al cărui membru este şi Consiliul 
Judeţean Mureş, ”Fiecare autoritate deliberativă a 
asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de 
operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competenţa 

acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociaţie şi 
după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi 
stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în 
vigoare.” 

Având în vedere prevederile art.43 al.(5) din 
L.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice „Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de 
utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, se 
ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, 
după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 
respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de 

reglementare competentă. Hotărârile autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, 
după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, vor ţine seama, după caz, de avizele de 
specialitate ale autorităţilor de reglementare 

competente.” 
şi ţinând cont de faptul că infrastructura de 

distribuire a apei din satul Fînaţe - com. Band este în 
patrimoniul judeţului Mureş, competenţa de aprobare a 
preţului pentru serviciul public de alimentare cu apă 
potabilă revine Consiliului Judeţean Mureş. 

În conformitate cu cele de mai sus, SC Compania 

Aquaserv SA propune modificarea/ ajustarea preţurilor/ 
tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, după 
cum urmează: 
 Cu indicele de descreştere în termeni reali prevăzut 

pentru anul 2012 pentru serviciile de apă potabilă; 
 Cu indicele de creştere a preţurilor de consum 

(inflaţia), astfel încât să se ajungă la un tarif unic în 
toate localităţile din aria de operare a SC Compania 
Aquaserv SA. 

Noul tarif este calculat în tabelul următor: 

Denumirea serviciului public/ localitate Preţuri/tarife anterioare  
aprobate prin HCJ 81/2011 

Indice total de 
descreştere 

Preturi /tarife propuse 

Cu  TVA  Fără  TVA  Cu  TVA  Fără  TVA 

1 2 3 4 

Apă potabilă pentru sat Fînaţe, com.Band 4,04 3,26 85,16% 3,45 2,78 

Noile preţuri/tarife au fost aprobate de către 
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, fiind emis Avizul 
nr.2380685/11.07.2012, aviz ataşat prezentei şi se 

propune intrarea în vigoare începând cu data de 01 
septembrie 2012. 

 
 

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre 
aprobare proiectul de Hotărâre ataşat, privind aprobarea 
preţului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de 
S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 

 
PREŞEDINTE 

     Ciprian Dobre 

________________________________________________________________________________________________
  

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.114 

din 27 septembrie 2012 
privind suplimentarea sumelor repartizate pe 

unităţi administrativ-teritoriale prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.2/12.01.2012 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.16712/24.09.2012 a 

Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
suplimentarea sumelor repartizate pe unităţi administrativ-
teritoriale, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.2/12.01.2012, 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.400/30.08.2012 a directorului 
executiv al Direcţiei Generale a 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 suplimentarea cu 1.670.000 lei a 

sumelor repartizate 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 
                                   SECRETAR  

 Ciprian Dobre                    
Aurelian Paul Cosma 

 
 
             ROMÂNIA 
       JUDEŢUL MUREŞ 
  CONSILIUL JUDEŢEAN 

     Direcţia Economică 
    Nr.16712/24.09.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea sumelor 

repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.2/12.01.2012 
 
 

Potrivit prevederilor 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, 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 18,5 % prevăzută la art.32 
alin (1), lit. "c" 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. 

În conformitate cu prevederile art.1, pct. 6 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
nr.47/01.09.2012, sumele repartizate de către consiliile 

judeţene în baza prevederilor art.33, alin. (3), lit. "b" din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate şi 
pentru „achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor”. 

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.1248/03.09.2012 ne-a comunicat cuantumul 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, precum şi a cotei de 18,5 
% din impozitul pe venit ce se repartizează suplimentar 

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 
1.670.000 lei, din care:  

 552.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
 1.118.000 lei, sume aferente cotei de 18,5 % din 

impozitul pe venit.  
Din suma repartizată oraşului Miercurea Nirajului, 

90.000 lei se vor utiliza pentru  proiectarea şi execuţia 
unei captări (prize) independente de apă pentru 
potabilizare Valea Nirajului. 

Pe baza celor expuse, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre privind suplimentarea sumelor 
repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.2/12.01.2012. 
                                                 

 PREŞEDINTE 
         Ciprian Dobre 

DIRECTOR 
Bartha Iosif 

 
Întocmit: Friss Csaba 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.115 

din 27 septembrie 2012 
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş pentru anul 2012 
 

 
 Consiliul Judeţean Mureş,   
 Văzând Expunerea de motive nr.16685/24.IX.2012 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2012, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
 Având în vedere prevederile OUG nr.13/2012 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, 

În conformitate cu Deciziile Directorului executiv al 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş 
nr.400/30.08.2012 privind repartizarea sumelor pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi nr.422/13.09.2012 
privind suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de 
personal,  
 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 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot114_2012.xls


 

 

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 395.273.000 
lei şi la cheltuieli în sumă de 449.768.000 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 2/117.” 
    2. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/c, 2/4, 2/8, 2/9, 
2/13, 2/15/b, 2/16/b, 2/17/a, 2/19, 2/21, 2/22/a, 2/23, 

2/24, 2/25/a, 2/26, 2/27, 2/28/b, 2/29, 2/32/a, 2/33/a, 
2/34/a, 2/35/b, 2/36/a, 2/37, 2/38, 2/39, 2/48/b, 2/49, 
2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/60, 
2/61, 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, 2/72/a, 2/73, 2/78, 
2/89/c, 2/93, 2/98, 2/100/b, 3/b, 3/1, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/b, 
3/6/a, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/b, 4/2/b, 7/b, 

8/b, 9/a la HCJ nr.8/2012 se modifică şi se înlocuiesc cu 
anexele 1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/d, 2/4/a, 2/8/a, 2/9/a, 
2/13/a, 2/15/c, 2/16/c, 2/17/b, 2/19/a, 2/21/a, 2/22/b, 
2/23/a, 2/24/a, 2/25/b, 2/26/a, 2/27/a, 2/28/c, 2/29/a, 
2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/35/c, 2/36/b, 2/37/a, 2/38/a, 
2/39/a, 2/48/c, 2/49/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/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/c, 2/68/b, 
2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/a, 2/78/a, 2/89/d, 
2/93/a, 2/98/a, 2/100/c, 3/c, 3/1/a, 3/3/b, 3/4/b, 3/5/c, 
3/6/b, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/b, 3/11/b, 4/1/c, 4/2/c, 
7/c, 8/c, 9/b. 

3. După anexa nr.2/110 se introduc şapte anexe noi, 
nr. 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115, 2/116 şi 2/117. 

4. Anexele nr.120c si nr.220c la HCJ nr.20/13.02.2012 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
Regiei Autonome a Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mures, 
se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.120d şi nr.220d. 

Art.II. Anexele nr. 1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/d, 2/4/a, 
2/8/a, 2/9/a, 2/13/a, 2/15/c, 2/16/c, 2/17/b, 2/19/a, 
2/21/a, 2/22/b, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/b, 2/26/a, 2/27/a, 
2/28/c, 2/29/a, 2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/35/c, 2/36/b, 
2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/48/c, 2/49/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/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/b, 2/66/b, 
2/67/c, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/a, 
2/78/a, 2/89/d, 2/93/a, 2/98/a, 2/100/c, 2/111, 2/112, 
2/113, 2/114, 2/115, 2/116, 2/117, 3/c, 3/1/a, 3/3/b, 
3/4/b, 3/5/c, 3/6/b, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/b, 3/11/b, 
4/1/c, 4/2/c, 7/c, 8/c, 9/b, precum si nr.120d si nr.220d fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund 
instituţiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA 
Tîrgu Mureş şi direcţiile de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş.  
 
 
 
 PREŞEDINTE                  Contrasemnează 
                       SECRETAR   
    Ciprian Dobre           Aurelian Paul Cosma 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  

CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.16685/24.09.2012 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012 

 
 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş, prin 
adresa nr.1248/03.09.2012 comunică alocarea sumei de 
2.030 mii lei suplimentar, din cota de 27%, sume 

defalcate din TVA şi cote defalcate din impozitul pe 
venit, pentru echilibrarea bugetului propriu al judeţului, 
conform Deciziei nr.400/30.08.2012 a directorului 
executiv, emisă în baza prevederilor OUG. Nr.13/2012 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. 
Potrivit aceleiaşi decizii, se prognozează venituri 
suplimentare pentru bugetul propriu al judeţului, din 

cota de 11,25% din impozitul pe venit, în sumă de 
3.876,3 mii lei. 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită cuprinderea în 
bugetul instituţiei, pe partea de venituri şi pe partea de 
cheltuieli, a sumei totale de 221,3 mii lei, din care 173.1 
mii lei în baza actului adiţional la contractul de furnizare 
de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu Casa de 

Asigurări de Sănătate, respectiv 47,2 mii lei din donaţii şi 
sponsorizări, iar Spitalul Clinic Municipal Tîrnăveni cu 1,0 
mii lei, venituri proprii. 

Instituţiile de sub autoritatea consiliului judeţean au 
raportat venituri suplimentare faţă de prevederile 
bugetare, în urma încheierii unor contracte de 
parteneriat la proiecte şi programe, respectiv din donaţii 
şi sponsorizări,  în sumă totală de 199,7 mii lei astfel: 
Biblioteca Judeţeană Mureş 20.7 mii lei înregistrat ca 
venit în bugetul consiliului, Muzeul Judeţean 51,0 mii lei, 
Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 
Artistică Mureş 25,0 mii lei, Camera Agricolă 103,0 mii 
lei. Potrivit dispoziţiilor legale, cu fondurile băneşti 
primite de la persoanele juridice şi fizice în baza unor 
contracte, sub formă de donaţii şi sponsorizări, se 
majorează bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiilor, respectiv creditele bugetare ce se vor utiliza 
cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător. 

Instituţia publică, din subordinea Consiliului Judeţean 
Mureş, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 
Judeţean, este finanţată din alocaţii bugetare şi venituri 
proprii şi asigură servicii de pază pentru obiectivele de 
interes judeţean aflate sub autoritatea consiliului. Potrivit 
reglementărilor legale şi a HCJ nr.113/2010, instituţia 
are numărul de personal limitat la 116. Ulterior aprobării 
bugetului pentru anul 2012, a apărut necesitatea 
asigurării serviciilor de pază pentru obiective noi, 
instituţia fiind astfel obligat să renunţe la contractele 
care asigurau veniturile proprii. Se prognozează 
diminuarea veniturilor proprii la această instituţie cu 
suma de 150 mii lei şi implicit majorarea alocaţiei 
bugetare cu aceiaşi sumă. 

Prin adresa nr.1402/13.09.2012 Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Mureş comunică, Decizia directorului 
executiv nr.422/13.09.2012 şi anexa la decizie, privind 
repartizarea pe unităţile administrativ teritoriale din 
judeţul Mureş a nivelului maxim al cheltuielilor de 
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personal aferent bugetelor pe anul 2012, aprobat prin 
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al 

ministrului finanţelor publice nr.217/1172 din 04.09.2012. 
Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent anului 
2012 atribuit, prin Decizia nr.422, bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş este de 122.905 mii lei faţă de nivelului 
maxim aprobat de 119.635 mii lei, conform Deciziei 
262/13.06.2012. Nivelul maxim al cheltuielilor de personal 
aprobat suplimentar este de 3270 mii lei faţă de un 

necesar suplimentar solicitat de 8.255 mii lei. 
Având în vedere cele de mai sus, se propune o 

majorare a bugetelor, pe partea de venituri, cu suma 
totală de 6.168,3 mii lei, din care bugetul consiliului 
judeţean cu 5.918,0 mii lei (5042,0 mii lei secţiunea de 
funcţionare şi 876,0 mii lei secţiunea de dezvoltare), 
precum şi utilizarea sumei de 1.786,7 mii lei din fondul de 

rezervă. 
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. Având în vedere prevederile actelor normative 

prezentate mai sus şi propunerile ordonatorilor de credite 
ale instituţiilor aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului 
Judeţean Mureş, precum şi propunerile direcţiilor şi 
serviciilor de specialitate din cadrul aparatul propriu, 
rezultă necesitatea şi oportunitatea rectificării pe partea de 
cheltuieli a bugetului consiliului judeţean şi ale instituţiilor 
subordonate prin majorarea cu suma totală de 7.955,0 mii 

lei şi redistribuirea sumei de 2.456,0 mii lei în cadrul 
bugetului aprobat. 

Astfel, se propune asigurarea fondurilor în vederea 
finanţării următoarelor categorii de cheltuieli: 
suplimentarea prevederilor la cheltuielile de personal cu 
4.743,0 mii lei; diminuarea prevederilor la  cheltuielile cu 

bunuri şi servicii cu 685,0 mii lei şi redistribuirea sumei 
de 1.185,8 mii lei; suplimentarea cu 108,0 mii lei a 

cheltuielilor cu datoria publică; (Influenţele sunt 
prezentate în anexele nr.1, 2, 3 şi 4); diminuarea 
cheltuielilor cu reparaţii cu 41,0 mii lei şi redistribuirea 
sumei de 122,2 mii lei, conform anexei 8/c; 
suplimentarea cu 1250,0 mii lei a prevederilor pentru 
finanţarea lucrărilor de reparaţii drumuri judeţene – 
plombări, conform anexei 9/b; suplimentarea pentru 

finanţarea obiectivelor de investiţii cu 794,0 mii lei şi 
redistribuirea sumei de 422,0 mii lei, conform anexei 
7/c;  

De asemenea, se propune transferul din fondul de 
rezervă a sumei de 1786,0 mii lei ( din care 172,0 mii lei 
pentru investiţii, dotări echipamente), rezervat pentru 
Regia Autonomă Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş. 

În baza analizelor efectuate la 8 luni, rezultă necesitatea 
asigurării fondurilor în vederea finanţării cheltuielilor 
ocazionate de creşterea numărului de personal, în urma 
trecerii la programul de operare de 24 ore, a asigurării 
necesarului de materiale şi combustibil pentru serviciile 
aeroportuare în condiţii de siguranţă pe perioada de 
iarnă şi pentru asigurarea dotărilor obligatorii cu 

echipamentele menţionate în raportul de audit al 
autorităţii competente în certificarea aeroporturilor 
(anexa 120/d şi 220/ d).    

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

 
 PREŞEDINTE 
Ciprian Dobre 

 
 
Întocmit: Bartha Iosif 

_________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITOR: CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ – COMPARTIMENTUL CANCELARIE 

Monitorul Oficial al Judeţului Mureş nr.4/2012 conţine 10 pagini   ISSN 1222-975 
 
 
 


