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HOTĂRÂREA NR.148 
din 26 octombrie 2017 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  
al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 2017 

 
 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.22510/23.10.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere solicitarea din adresa nr.222/19.10.2017 a S.C. „Parc Industrial Mureş” 
S.A. şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Societăţii nr.9/23.10.2017, 
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3), precum şi 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 considerarea prevederilor art.43 alin.(1), coroborate cu cele ale art.98, referitoare la 
procedura de urgenţă, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
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.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.32/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli al S.C.“Parc Industrial Mureş” S.A, pe anul 2017 se modifică 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.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi 
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”, se modifică şi 
se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la  prezenta hotărâre. 
Art.II.  Anexele 1 -2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.III. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor 
totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a 
veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. 
Art.IV. Se mandatează d-na Monica Dohotariu, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.„Parc Industrial Mureş” S.A., 
să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor, bugetul de venituri şi cheltuieli al 
societăţii, rectificat, conform articolelor 1-3 la prezenta hotărâre. 
Art.V. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, 
reprezentantului AGA şi S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., care va răspunde de aducerea 
sa la îndeplinire. 
 Art.VI. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. şi în 
Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi 
cheltuieli”, coloana Propuneri rectificare/Rectificat an curent (2017), în conformitate cu 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot148_2017.xls
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prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016, cu 
modificările ulterioare. 
                                                                                               
PREŞEDINTE                                                                Contrasemnează                                                                  
Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR  

                                                                                                                                                      
Paul Cosma 

 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.22510/23.10..2017 
Dosar VI/D/2 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al S.C „Parc Industrial Mureş” S.A, pe anul 2017 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la S.C „Parc Industrial Mureş” S.A, 
societate înfiinţată în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului Industrial 
Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea Suplimentară 
pentru Investiţii, componenta RO 0101.03, fiind asociat cu următoarele consilii locale: 
Ungheni, Sînpaul, Iernut şi Luduş. 
Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, pe anul 2017, a fost aprobat de acționarul 
majoritar prin HCJ nr.32/30.03.2017, elaborată în concordanță cu prevederile Ordinului 
Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia. 
Prin adresa nr.222/19.10.2017 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 
22223/20.10.2017, Societatea solicită Consiliului Județean Mureș rectificarea bugetului 
de venituri și cheltuieli, pe anul în curs, conform documentației suport atașate. 
În sinteză, rectificările solicitate vizează o creștere a veniturilor prognozate până la 
sfîrșitul anului, cu 23,74% față de nivelul estimat inițial (1824 mii lei față de 1474 mii lei 
prognozați inițial). Veniturile cresc la activitatea de exploatare, în special datorită 
încasării unor venituri din “amenzi și penalități”, în sumă de 245 mii lei, neestimate a fi 
realizate la fundamentarea de la  începutul anului. 
În ceea ce privește costurile, acestea cresc doar cu 90 mii lei (de la 1439 mii lei la 1529 
mii lei), sumă repartizată la cheltuieli cu bunuri și servicii, în vederea realizării unor 
studii de specialitate, pentru stabilirea zonelor din perimetrul SC Parc Industrial Mureș 
SA, dar și din zona de extindere conform PUZ existent, pe care pot fi edificate noi 
obiective, astfel încât acestea să nu deranjeze funcționarea echipamentelor CNS de pe 
Aeroport. 
Din Anexa nr.1 - Bugetul activității generale, se constată că, în afara cheltuielilor pentru 
studii menționate mai sus, nu se propun influențe în celelalte categorii de costuri. 
Urmare a creșterii mai accentuate a veniturilor față de creșterea costurilor, profitul 
prognozat pe anul 2017 se majorează de la 35 mii lei la 260 mii lei, de asemenea se 
îmbunătățește indicatorul de performanță Cheltuieli la 1000 lei venituri totale (rd.54), 
prin scădere de la 976 lei/1000 lei venituri la 838 lei/1000 lei venituri. 
Rectificările de buget propuse afectează Anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli 
(Bugetul activității generale), precum și Anexa de Fundamentare nr.2 - Detalierea 
indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli și 
repartizarea pe trimestre a acestora”. 
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Față de argumentele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul 
de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C Parc Industrial 
Mureș S.A. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV  
Péter Ferenc                                                                                           Alin Mărginean 
             

 
HOTĂRÂREA NR.152 

din 26 octombrie 2017 
pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului general consolidat al 

judeţului Mureş la 30 septembrie 2017 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.22107/19.10.2017 la proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea Raportului privind execuţia bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 
30 septembrie 2017, 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), lit. a), ale 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 general consolidat al 
judeţului Mureş la 30 septembrie 2017, conform anexelor nr.1, nr.1/1 şi nr.1/2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
PREŞEDINTE                                                                             Contrasemnează                                                              
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR 
 
                                                                                                                                                          Paul Cosma 
 
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.22107/19.10.2017 
Dosar VI D/1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general 

consolidat al județului Mureș la 30 septembrie 2017 
 
 

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea finanțelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și 
octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/raport_hot152_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot152_2017.xls
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spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite 
pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului: 
a) să nu înregistreze plăți restante; 
b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a 
plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero. 
Execuţia bugetară la 30 septembrie 2017, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi 
performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare 
aprobate prin bugetul propriu. 
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                          DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Péter Ferenc                                                                             Alin Mărginean     
             

 
HOTĂRÂREA NR.153 

din 26 octombrie 2017 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.22352/20.10.2017 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 
În conformitate cu art.15, alin. (2) şi art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3) lit. a) şi ale art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2017 la venituri în sumă de 
586.290.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 723.570.000 lei, conform anexei nr.1/f.” 
2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Mureş şi al instituţiilor finanţate integral 
sau parţial din bugetul Judeţului Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate 
conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/209”. 
3. Anexele nr. 1/e, 2/f, 2/1/e, 2/2/d, 3/13, 3/14, 3/16, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22/a, 
3/24/b, 3/25/a, 3/29, 3/30, 3/47/c, 3/50/b, 3/51, 3/63/c, 3/64/c, 3/65/c, 3/77/c, 
3/82, 3/88, 3/89/b, 3/103/a, 3/105/a, 3/116, 3/127, 4/e, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/7, 4/9, 
4/10, 5/1/d, 5/2/d, 7/e, 8/b şi 9/e se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/f, 2/g, 
2/1/f, 2/2/e, 3/13/a, 3/14/a, 3/16/a, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/b, 3/24/c, 3/25/b, 
3/29/a, 3/30/a, 3/47/d, 3/50/c, 3/51/a, 3/63/d, 3/64/d, 3/65/d, 3/77/d, 3/82/a, 
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3/88/a, 3/89/c, 3/103/b, 3/105/b, 3/116/a, 3/127/a, 4/f, 4/1/a, 4/2/a, 4/4/a, 4/5/a, 
4/7/a, 4/9/a, 4/10/a, 5/1/e, 5/2/e, 7/f, 8/c şi 9/f. 
4. După anexa 3/203 se introduc 6 anexe noi, nr.3/204, 3/205, 3/206, 3/207 3/208 şi 
3/209.  
Art.II. Anexele nr.1/f, 2/g, 2/1/f, 2/2/e, 3/13/a, 3/14/a, 3/16/a, 3/19/a, 3/20/a, 
3/21/a, 3/22/b, 3/24/c, 3/25/b, 3/29/a, 3/30/a, 3/47/d, 3/50/c, 3/51/a, 3/63/d, 
3/64/d, 3/65/d, 3/77/d, 3/82/a, 3/88/a, 3/89/c, 3/103/b, 3/105/b, 3/116/a, 3/127/a, 
3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 4/f, 4/1/a, 4/2/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/7/a, 
4/9/a, 4/10/a, 5/1/e, 5/2/e, 7/f, 8/c şi 9/f fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi direcţiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
Art.IV. Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş şi  
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR  

                                                                                                                                                    
Paul Cosma 

 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 22352/20.10.2017 
Dosar VI D/1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru 

anul 2017 
 
În conformitatea cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor de principali de credite. 
Prin adresa nr.21.921/7.10.2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a 
Copilului Mureș aduce la cunoștința Consiliului Județean Mureș Nota Ministrului Muncii și 
Justiției Sociale nr.1381/22.09.2017 prin care a fost dispusă diminuarea ”Transferurilor 
pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”  repartizate Direcției cu 
suma de 380.000 lei. Ca urmare, propunem diminuarea corespunzătoare a bugetului 
aprobat pentru ”Asistența socială persoane adulte ANPH”, conform anexei nr.3/51/a. 
Prin adresa nr.21.915/17.10.2017, Centrul Militar Județean Mureș solicită alocarea sumei 
de 70.000 lei în vederea asigurării cheltuielilor de funcționare ale instituției. Propunem 
alocarea acestei sume, conform anexei nr.3/16/a. 
Prin adresele nr.21964/17.10.2017 și 21924/17.10.2017, Spitalul Clinic Județean Mureș, 
respectiv Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni au solicitat rectificarea 
bugetului ca urmare a Actelor adiționale semnate cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș. 
În completare, prin adresa Spitalului Clinic Judeţean Mureş nr.21963/2017 se solicită 
aprobarea unor sume pentru achiziţionarea unei hote de protecţie citostatică cu flux 
laminar în valoare de 90.000 lei şi a două maşini de spălat rufe cu barieră igienică în 
valoare totală de 154.000 lei. Sumele necesare vor fi asigurate prin redistribuirea sumelor 
aprobate pentru alte două dotări, ca urmare a renunţării la achiziţionarea acestora. De 
asemenea, prin adresa Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni 
nr.21925/2017 se solicită suplimentarea cu 20.000 lei a sumelor necesare pentru 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa1_hot153_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa4_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa4_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa5_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa7f_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa8c_hot153_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa9f_hot153_2017.xls
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realizarea obiectivului „Studiu fezabilitate - schimbare reţea de canalizare în incinta 
spitalului”, aceasta fiind asigurată prin redistribuirea sumelor aprobate pentru obiectivul 
de investiţii „Sistem de supraveghere video obiective de investiţii Depozit zonal şi 
instalaţia TMB  Sînpaul şi Staţia de sortare/transfer/compostare Cristeşti”. 
Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo, prin adresa nr.21633/12.10.2017 solicită 
majorarea bugetului alocat instituției cu suma de 65.000 lei destinați plății cheltuielilor 
de personal (45.000 lei), reparațiilor curente la unul din vehiculele de intervenție (10.000 
lei) și pentru plata asigurării la vehiculele deținute (10.000 lei). Propunem alocarea 
acestor sume, conform anexei nr.3/13/a. 
Prin adresa nr.22.050/18.10.2017, Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Județean 
Mureș solicită majorarea bugetului alocat instituției cu suma de 167.000 lei destinați 
asigurării cheltuielilor de personal până la sfârșitul lunii noiembrie. Propunem majorarea 
bugetului instituției cu această sumă, conform anexei nr.4/2/a. 
Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”, prin adresa nr.22.046/18.10.2017, solicită 
cuprinderea în buget a sumei de 75.000 lei reprezentând venituri proprii provenite din 
proiecte derulate de instituție. Propunem aprobarea majorării veniturilor proprii ale 
instituției, conform anexei nr.4/5/a. 
Prin adresele Muzeului Judeţean Mureş nr.218817/2017 şi 22259/2017 se solicită 
reaşezarea sumei de 85.000 lei pentru reparaţii curente şi suplimentarea sumelor 
aprobate pentru reparaţii curente cu 130.000 lei pentru efectuarea unor reparaţii la 
acoperişul castelului  Ugron din Zau de Cîmpie.  
În urma analizei efectuate de către conducătorii instituțiilor subordonate și în vederea 
asigurării funcționării în bune condiții, următoarele instituții au solicitat reașezarea 
bugetului în cadrul aceluiași volum: 
- Direcția de Evidență a Persoanelor Mureș, prin adresa nr.21831/16.10.2017; 
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, prin adresa nr.21800/13.10.2017; 
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2, prin adresa nr.21795/13.10.2017; 
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3, prin adresa nr.21838/16.10.2017; 
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, prin adresa 
nr.21785/13.10.2017; 
- Biblioteca Județeană Mureș, prin adresa nr.21885/16.10.2017 
- Filarmonica de Stat Tîrgu-Mureș, prin adresa nr.21827/16.10.2017; 
- Redacția Revistei ”Vatra”, prin adresa nr.21822/16.10.2017; 
- Redacția Revistei ”Lato”, prin adresa nr.21821/16.10.2017 
Prin nota internă a Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte nr. 
21554/2017 se solicită suplimentarea cu 123.000 lei a sumelor aprobate pentru obiectivul 
de investiţii „Remedierea disfuncţiunilor identificate de operator după începerea operării 
la Depozitul Zonal Sânpaul (asigurare alimentare cu apă în cantitatea necesară activităţii 
din depozit)”, sumele necesare urmând a fi asigurate  prin renunţarea la realizarea în 
anul curent a obiectivului de investiţii „Sistem de supraveghere video obiective de 
investiţii Depozit zonal şi instalaţia TMB Sînpaul şi Staţia de sortare/transfer/compostare 
Cristeşti”. 
Prin adresa Direcţiei Tehnice nr.22254/2017 se solicită redistribuirea unor economii 
realizate la obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Padure- 
Bezidu Nou - limita judeţului Harghita, DJ136 km 1+900-8+830 şi DJ136A km 0+000-
3+339”, după cum urmează: 
- pentru suplimentarea cu 19.000 lei a sumelor necesare în vederea dotării Serviciului 
Administrativ Intervenţii cu o autoutilitară, achiziţionarea acesteia la valoarea estimată 
actuală neputând fi realizată; 
- pentru achiziţionarea unui cilindru compactor cu sistem de ghidare mecanic în valoare 
de 39.000 lei, necesar Serviciului Administrativ Intervenţii pentru compactarea  
acostamentelor; 
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- pentru achiziţionarea unui rezervor transportabil pentru combustibil, în  conformitate 
cu normele ADR, în valoare de 4.500 lei, necesar Serviciului Administrativ Intervenţii 
pentru alimentarea utilajelor pe teren. 
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/f, 2/g, 2/1/f, 2/2/e, 3/13/a, 3/14/a, 
3/16/a, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/b, 3/24/c, 3/25/b, 3/29/a, 3/30/a, 3/47/d, 
3/50/c, 3/51/a, 3/63/d, 3/64/d, 3/65/d, 3/77/d, 3/82/a, 3/88/a, 3/89/c, 3/103/b, 
3/105/b, 3/116/a, 3/127/a, 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 4/f, 4/1/a, 4/2/a, 
4/4/a, 4/5/a, 4/7/a, 4/9/a, 4/10/a, 5/1/e, 5/2/e, 7/f, 8/c și 9/f. 
Menționăm că proiectul de hotărâre alăturat a fost afișat la avizierul unității 
administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal nr.22091/18.10.2017. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV  
Péter Ferenc                                                                    Alin Mărginean  
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