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HOTĂRÂREA NR.134 

din 29 septembrie 2016 
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 
 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.18.225/28.09.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Având în vedere solicitarea transmisă prin mail şi înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş 
sub nr.17916/23.09.2016 a R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş, 
Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) şi (3), precum şi cele ale art.10 alin.(2), lit.f) 
din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia, 
În conformitate cu prevederile art.43 alin(1) coroborate cu cele ale  art.98 referitoare la 
procedura de urgenţă,  din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, 
În temeiul art.91 alin.(1) Iit. a) şi alin.(2) lit.d), precum şi al art.97 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
Art.1.Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 
2016, se rectifică după cum urmează: 
(1) Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale), se modifică 
şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
(2) Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, se 
modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la  prezenta hotărâre. 
Art.2. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
R.A Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 
Art.4. Pe site-ul Consiliului judeţean Mureş, al R.A Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş şi 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, se publică doar Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi 
cheltuieli”, coloana propuneri rectificare an curent (2016), în conformitate cu prevederile 
Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016.  
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE            Contrasemnează 
Péter Ferenc            SECRETAR 
                
                  Paul Cosma  
                                                                                             
                                      
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa_hot134_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa_hot134_2016.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.18225/28.09.2016  
Dosar VI/D/2 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 
 
 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru anul 
2016, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/28.01.2016, fiind elaborat în 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia.  
Bugetul a fost rectificat prin HCJ nr.120/25.08.2016 la Anexa de Fundamentare  nr.4 
„Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, prin renunţarea la unele obiective 
de investiţii,modificarea sumelor alocate unor obiective şi înscrierea de noi obiective, prin 
redistribuirea sumelor de la poziţiile diminuate sau retrase. 
Prin adresa e-mail înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.17916/23.09.2016, RA 
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş transmite o nouă Notă de Fundamentare 
(nr.4864/22.09.2016), pentru obiectivul de investiţii „Efectuarea de măsurători topografice, 
de obstacolare şi set de date de aerodrom, conform REG (UE) 139/2014)”, Notă de 
fundamentare din care rezultă modificarea valorii obiectivului de investiţii, în sensul 
creşterii acesteia, de la 105 mii lei prevăzuţi prin HCJ nr.120/25.08.2016 la 296 mii lei, 
urmare a achiziţiei obiectivului în 3 loturi cu valori distincte, după cum urmează: 
Lot 1 - „Măsurători topografice şi set de date de aerodrom de conformare la cerinţele 
Reg(UE) 139/2014 pentru Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” estimate la valoarea de 36 
mii lei, cu TVA inclus. 
Lot 2 - Măsurători topografice de obstacolare şi elaborarea hărţilor de teren, conform Reg 
(UE) 139/2014 pentru Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” estimate la valoarea de 225 mii 
lei cu TVA inclus, conform sumelor înaintate şi asumate de Aeroport ca entitate afiliată la 
proiectul european „SPICE” . 
Lot 3 - Servicii de verificare a conformităţii datelor, prezentate în loturile 1 şi 2 cu cerinţele 
caietului de sarcini, estimate la valoarea de 35 mii lei, cu TVA inclus. 
Având în vedere faptul că suma de 191mii lei solicitată în plus la obiectivul de investiţii mai 
sus menţionat, urmează să fie suportată din fonduri europene, în cadrul parteneriatului 
proiectului „SPICE”, iar pe de altă parte, rectificarea de buget propusă a fost aprobată de 
Consiliul de administraţie al regiei, prin Hotărârea CA nr.15/20.09.2016, supunem spre 
dezbatere şi aprobare proiectul  de hotărâre privind „rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, pe anul 2016”.  
 
 
 
 
PREŞEDINTE       DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc       Alin Mărginean 
 
   
 
 



    4/9 

 

 
HOTĂRÂREA NR.141 

din 29 septembrie 2016 
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.15.318/12.08.2016 la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 
Având în vedere: 
- art.68 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art.486 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art.24 alin.(1) și (2) din Legea nr.311/2003, Legea muzeelor și colecțiilor publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.20 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de 
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- art.16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, 
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art.84 alin.(4) și art.205 alin (3) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit. (a) pct.4 și 10 și ale art.97 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea privind 
transparența decizională în administrația publică nr.52/2003, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
Art.1. Se aprobă taxele și tarifele percepute de instituțiile de cultură subordonate 
Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și instituțiile de 
cultură subordonate Consiliului Județean. 
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică 
Instituției Prefectului Județului Mureș și instituțiilor de cultură subordonate Consiliului 
Județean Mureș. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                    Contrasemnează                                                                
Péter Ferenc                                                                                                     SECRETAR 

                                                                                                                                                              
Paul Cosma 

 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa_hot141_2016.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.15.318/12.08.2016 
Dosar VI D/1 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 

 
 
 

 
Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de la bugetul 
județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 privind instituțiile și 
companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat 
artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.24 din Legea muzeelor și a 
colecțiilor publice nr.311/2003, cu modificările și completările ulterioare și ale art.16 din 
OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea așezămintelor culturale, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 
În vederea constituirii veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza prevederilor 
art.486 alin.(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, autoritățile administrativ-teritoriale pot institui taxe pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes 
județean. De asemenea, Consiliul Județean aprobă taxe și tarife percepute pentru serviciile 
culturale oferite persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură subordonate 
acestuia. 
Potrivit art.68 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor de cultură se 
constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri 
artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din 
activități proprii sau anexe și altele. 
 
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.84 alin.(4) și art.205 alin.(3) din Legea 
nr.1/2011, Legea educației naționale, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% 
pentru accesul la muzee, la concerte, spectacole de teatru, de operă, de film și la alte 
manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice. 
În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținânt cont de propunerile instituțiilor 
de cultură subordonate, autoritatea publică județeană aprobă anual nivelul taxelor și 
tarifelor percepute de aceste instituții. În acest context, instituțiile de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Mureș au înaintat propuneri privind modificarea taxelor și 
tarifelor pentru activitățile prestate, ținând cont de nivelul indicelui de inflație, de 
prospectarea și analiza prețurilor instituțiilor similare din țară, precum și de gradul de 
realizare a veniturilor provenite din aceste activități. 
 
Prin adresa nr.14.647/03.08.2016 Muzeul Județean Mureș propune ca o parte din tarifele ce 
urmează să fie percepute în 2017 să rămână la nivelul aprobat pentru anul 2016 (pozițiile 1, 
2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 din Lista anexată cuprinzând taxele și tarifele percepute de instituțiile 
de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș), motivându-și propunerea cu experiența 
anilor anteriori și cu comparația cu tarifele practicate de către alte muzee din țară cu 
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același flux turistic. Alături de această propunere, Muzeul Județean propune includerea de 
tarife noi pentru vizitarea Parcului arheologic de la Călugăreni (poziția 8 din Lista anexată), 
Parc care include în acest moment două pavilioane în care sunt amenajate expoziții 
dedicate castrului și termelor, și care pot fi deja vizitate tot timpul anului, nu numai pe 
perioada ”Festivalului roman de la Călugăreni”. La pozițiile 5, 6 și 7 din Lista anexată s-au 
propus prețuri la bilete majorate pentru adulți și diminuate pentru copii, elevi, studenți, în 
vederea încadrării în prevederile Legii nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
Prin adresa nr.14.712/04.08.2016, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” propune 
majorarea tarifului la biletele pentru adulți, acordarea unei reduceri de 50% la biletele 
pentru pensionari și acordarea unei reduceri de 75% la biletele pentru elevi și studenți. De 
asemenea, instituția propune păstrarea tarifelor de închiriere la nivelul aprobat în 
stagiunea 2015-2016. 
 
Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”, prin adresa nr.14.712/04.08.2016 propune pentru 
stagiunea 2016-2017 majorarea prețurilor la biletele pentru adulți și păstrarea la nivelul 
aprobat în stagiunea 2015-2016 a biletelor pentru copii. De asemenea, instituția propune 
păstrarea tarifelor de închiriere și a prețului la abonamentele școlare la nivelul aprobat 
pentru stagiunea precedentă. 
 
Prin adresa nr.14.516/01.08.2016 Filarmonica de Stat propune diminuarea prețului la 
biletele pentru elevi și studenți, în vederea încadrării în prevederile Legii nr.1/2011, Legea 
educației naționale. De asemenea, instituția propune și instituirea de taxe noi pentru: 
- Concerte camerale extraordinare; 
- Recitaluri extraordinare; 
- Bilete la concerte lecție și educative. 
Aceste taxe noi ar putea avea ca urmare creșterea încasării veniturilor proprii ale 
instituției, în special datorită faptului că renumele național sau internațional al 
protagoniștilor concertelor și recitalurilor extraordinare este cel care atrage un număr mai 
mare de spectatori. 
 
Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, prin adresa 
nr.13.518/15.07.2016 propune majorarea unor taxe școlare percepute pentru anul școlar 
2016-2017 cu 5% (pozițiile 1, 2, 3, 4, 7) de la 600 de lei la 630 lei și păstrarea celorlalte 
taxe la nivelul aprobat pentru anul școlar 2015-2016. 
 
Prin adresele nr.13.009/08.07.2016 și nr.12.954/07.07.2016 Redacția Revistei ”Vatra”, 
respectiv Redacția Revistei ”Lato” propun păstrarea prețului de vânzare al revistelor în anul 
2017 la nivelul aprobat pentru anul 2016.  
 
Față de considerentele mai sus arătate, ținând cont de faptul că prin dimensionarea taxelor 
propuse se urmărește asigurarea de venituri proprii ale unităților de cultură subordonate, 
propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV    
                                                            
Péter Ferenc                                                                        Alin Mărginean 
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HOTĂRÂREA NR.142 

din 29 septembrie 2016 
pentru  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ  a unor sume pentru 

finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016 

 
 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.17.815/22.09.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Ţinând seama de prevederile Hotărârii de Guvern nr.423/16.06.2016 privind repartizarea 
sumelor aprobate prin lege, pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale, integraţi în  învăţământul de masă, precum şi metodologia de 
alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016,  
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.(1)  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 59.927 lei, 
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la 
nivelul unităţilor administrativ teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit 
alineatului (1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de 
lege şi cu respectarea metodologilor legale aprobate.  
Art.2. Sumele acordate potrivit anexei, rămase neutilizate, se vor restitui, până la data de 
15 decembrie 2016 bugetului judeţean, în vederea regularizării cu  bugetul de stat. 
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund unităţile administrativ – 
teritoriale prevăzute în anexă şi Direcţia Economică din cadrul  Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE          Contrasemnează 
Péter Ferenc          SECRETAR 
                  Paul Cosma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot142_2016.xls
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.17.815/22.09.2016 
Dosar VII/B/14 

 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor sume pentru 
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă, pentru anul 2016 
 
 
 
 
Potrivit anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.423/16.06.2016, judeţului Mureş i-a fost 
alocată, în trimestrul III al anului 2016, suma de 913.000 lei, reprezentând sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, urmând ca aceste sume să 
fie repartizate pe unităţi administrativ – teritoriale prin  hotărâre de consiliu judeţean. 
Prin adresele nr.16.723/06.09.2016 şi nr.17.551/20.09.2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş, ţinând seama de prevederile art.2, alin.5 din Metodologia de alocare a sumelor 
necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe  
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, ne înaintează situaţia 
centralizatoare privind beneficiarii pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare în anul 
şcolar 2015 – 2016 (ianuarie – iunie 2016), respectiv anul şcolar 2016 – 2017 (septembrie  – 
decembrie 2016), întocmită în baza situaţiilor nominale transmise de către unităţile şcolare 
de pe raza unor unităţi administrativ–teritoriale din judeţ. 
Propunem repartizarea de sume pe localităţi conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
p. PREŞEDINTE   
                                                               DIRECTOR                                             
VICEPREŞEDINTE                                                                       
Alexandru Cîmpeanu                                                              Alin Mărginean            
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