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HOTĂRÂREA NR.26 
din 22 martie 2019 

privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în 

perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.6981/21.03.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, raportul de specialitate al Compartimentului analiză şi asistenţă economică, 
raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
nr.13698/18.03.2019, precum și prevederile: 

- art.4 lit. "a", "c” şi "d", art.5 alin.(2), art.6 alin.(2), (6), (8), (9), (10) şi (11) din Legea 
bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019, 

- Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României 
în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe anul 2019 a sumei de 28.492 mii lei pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care 
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din 
veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, conform anexei nr.1. 

Art.2. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 393.056 mii lei în vederea asigurării unui buget 
de funcţionare şi pentru aplicarea prevederilor art.5 alin.(7) din Legea bugetului de stat 
pe anul 2019, conform anexei nr.2. 

(2) Din sumele aprobate potrivit alin.(1), suma de 52.168 mii lei se va utiliza pentru 
finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor 
şi municipiilor. 

Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 10.166 mii lei în vederea finanţării cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale, conform anexei nr.3.  

Art.4. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 96 mii lei bugetului local al oraşului Miercurea 
Nirajului pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie 
a anului şcolar 2018-2019. 

(2) Cu suma repartizată potrivit alin.(1) se diminuează veniturile bugetului local al 
judeţului Mureş şi se majorează corespunzător veniturile bugetului local al oraşului 
Miercurea Nirajului la indicatorul de venituri "Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor". 

Art.5. (1) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, 
constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa1_hot026_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa2_hot026_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot026_2019.xls
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sume potrivit prezentei hotărâri, au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform 
destinaţiilor prevăzute de lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate. 

(2) Anexele nr.1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, unităţilor administrativ-teritoriale 
cărora le-au fost repartizate sume şi Direcţiilor economică şi tehnică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea la îndeplinire a acesteia. 

 

PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                     Paul Cosma 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.6981/21.03.2019 
Dosar VI D/1 
              
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la  proiectul  de  hotărâre  privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al 

României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019 
 
 
Potrivit prevederilor art.4 lit. "a", "c” şi "d", art.5 alin.(2), art.6 alin.(2), (6), (8), (9), (10) 
şi (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019 Consiliului Judeţean Mureş îi 
revine obligaţia de a repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre, 
următoarele sume: 
1. Fondul la dispoziţia acestuia în valoare de 28.492 mii lei constituit din impozitul pe 
venit estimat a fi colectat la nivelul judeţului în anul 2019. Acesta se repartizează pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală, a programelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care 
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din 
veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 

2. 84.840 mii lei pentru asigurarea unui buget de funcţionare, din cota de 17.5% 
prevăzută impozitul pe venit, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, 
prevăzută la art.32 alin.(1) lit. "c" din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, încasată anterior publicării Legii bugetului de stat pe anul 2019, utilizând un 
model de calcul şi date puse la dispoziţie de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mureş. 

3. 308.216 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, în completarea sumelor de la punctul 2. 

4. 10.166 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. 

5. 96 mii lei pentru derularea la nivelul Oraşului Miercurea Nirajului Programului pentru 
şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019. 
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Pentru  fundamentarea  repartizării  sumelor susmenţionate, Consiliul Judeţean Mureş a 
solicitat unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ transmiterea unor date şi 
documente justificative, fiind consultată şi Direcţia Tehnică în privinţa drumurilor 
judeţene. 
Având în vedere cele de mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.6984/21.03.2019 
Dosar VI D/1 
              

RAPORT DE SPECIALITATE 
la  proiectul  de  hotărâre  privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al 

României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019 
 
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2019  
nr.50/2019 în anul 2019, prin derogare de la prevederile art.32 şi 33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României a acesteia, următoarele cote: 
a) 15% la bugetul local al Judeţului; 

b) 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi 
desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 

c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama administraţiei judeţene a finanţelor 
publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor. 

Potrivit alin.(2) al articolului de lege susmenţionat suma corespunzătoare cotei de 7,5% 
din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019  se repartizează 
în mod egal judeţelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia 
consiliului judeţean. Fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral în 
anul 2019 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărârea consiliului judeţean, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de 
funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le 
pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale. Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumelor din fond, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat, prin adresele 
nr.26299/2018 şi 4444/2019, prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru 
destinaţiile prevăzute. Datele transmise au stat la baza stabilirii sumelor care vor fi 
repartizate din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş. 
Potrivit prevederilor art.6 alin.(6) şi (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 cota de 
17.5% prevăzută la punctul c), cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, 
prevăzută la art.32 alin.(1) lit."c" din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, încasată anterior publicării Legii bugetului de stat pe anul 2019, se 
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repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului prin 
hotărâre a consiliului judeţean, cu asistenţa tehnică a administraţiei judeţene a 
finanţelor publice, în completarea veniturilor proprii, proporţional cu necesarul stabilit 
pe total judeţ, pentru asigurarea unui buget de funcţionare, astfel: 
a) 450 lei/locuitor/an pentru judeţ, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/judeţ; 

b) nu mai puţin de 12 milioane lei/an/municipiu; 

c) nu mai puţin de 6 milioane lei/an/oraş; 

d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puţin de 2 milioane lei/an/comună.  

Pentru repartizarea sumelor pe baza criteriilor de mai sus, Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mureş a transmis Consiliului Judeţean Mureş prin adresa 
nr.13698/18.03.2019  modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la 
nivelul judeţului Mureş, nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ, valoarea sumelor din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea 
adăugată aprobate în anul 2018 pentru bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ şi nivelul corespunzător cotei de 90% atât din cheltuielile pentru 
finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane 
adulte cu handicap, aşa cum au fost comunicate de către Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, precum şi din estimarea cheltuielilor pentru finanţarea drepturilor însoţitorilor şi 
indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, stabilită în funcţie de nivelul 
plăţilor de casă la data de 31.12.2018, pe surse de finanţare. Utilizând aceste date şi 
modelul de calcul pus la dispoziţie, au fost determinate sumele care vor fi repartizate pe 
unităţi administrativ-teritoriale în anul 2019 din cota de 17,5% din impozitul pe venit, 
cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art.32 alin.(1) lit."c" din 
Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată anterior publicării 
Legii bugetului de stat pe anul 2019. Valoarea cotelor de 17,5% şi 18,5% de repartizat 
pentru anul 2019 se ridică la 84.840 mii lei. 
Potrivit prevederilor art.6 alin.(8)-(11) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 se 
repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, cu asistenţa tehnică a administraţiei judeţene a 
finanţelor publice, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, prevăzute în anexa nr.7 la Legea nr.50/2019, în trei etape de calcul, cu 
ajutorul modelului de calcul pus la dispoziţie, după cum urmează: 
1. În completarea veniturilor proprii din impozitele şi taxele locale, estimate a fi 
încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor 
alin.(1) lit."a" şi "b" şi alin.(6) din lege, precum şi cu cel încasat până la data publicării 
acesteia, se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea asigurării bugetelor de 
funcţionare stabilite. 

2. Unităţilor administrativ-teritoriale ale căror sume repartizate în anul 2019 din 
impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare 
sunt mai mici decât nivelul aceloraşi sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale proporţional cu necesarul 
stabilit pe total judeţ. 

3. Dacă diferenţa dintre sumele repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit cumulate 
cu cele repartizate în anul 2019 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrare şi nivelul aceloraşi sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului, aprobate în anul 2018, nu asigură finanţarea cheltuielilor 
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determinate de aplicarea prevederilor art.5 alin.(7) din lege referitoare la finanţarea 
unor cheltuieli privind asistenţa socială, se repartizează în completare sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această 
destinaţie potrivit anexei nr.7. Suma aprobată la nivelul judeţului Mureş prin lege pentru 
anul 2019 cu această destinaţie este de 52.168 mii lei.  

Potrivit prevederilor art.4 lit."c" din Legea bugetului de stat pe anul 2019 Consiliului 
Judeţean Mureş îi revine obligaţia de a repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale. Suma prevăzută în anexa 6 la lege aferentă judeţului Mureş pentru 
anul 2019 este de 10.166 mii lei. În vederea consultării primarilor, Consiliul Judeţean 
Mureş a solicitat date privind drumurile judeţene şi comunale aflate în administrarea 
acestora prin adresa nr.26299/2018. 
Potrivit prevederilor art.4 lit."a" coroborate cu cele ale art.5 alin.(2) din Legea bugetului 
de stat pe anul 2019 Consiliul Judeţean Mureş are obligaţia de a repartiza, prin hotărâre,  
sume din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor bugetului local al Oraşului Miercurea Nirajului pentru derularea la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale a Programului pentru şcoli al României în 
perioada 14.01.2019-14.06.2019. Necesarul calculat în baza contractelor de furnizare 
transmise de Primăria oraşului Miercurea Nirajului prin adresa nr.1430/2019, structurii 
anului şcolar 2018-2019 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale 
nr.3220/2018, numărului maxim de beneficiari ai programului la nivelul oraşului 
comunicat prin adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr.10683/2018 şi a 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli 
al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică la 
suma de 96 mii lei. 
Având în vedere cele de mai sus, publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2019 în 
Monitorul oficial al României nr.209/15.03.2019 şi termenul legal de 7 zile pentru 
repartizarea sumelor prevăzute la art.6 alin.(6), (8), (9) şi (10) din lege apreciem că sunt 
îndeplinite cerinţele legale pentru aprobarea repartizării de sume pe unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţ cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 
Mureş din data de 22.03.2019. 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV                                                            DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean                                                                            Márton Katalin 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.6896/21.03.2019 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al 

României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
expunerea de motive nr.6981/21.03.2019 și raportul de specialitate al Direcției 
Economice, 
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În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, 
am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.4 lit. ”a”, ”c” și ”d”, ale art.5 
alin.(2), ale art.6 alin.(2), (6), (8), (9), (10) și (11) din Legea bugetului de stat pe anul 
2019 nr.50/2019 și ale H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare. 

Actul administrativ analizat vizează repartizarea de către consiliul județean a unor sume 
alocate Județului Mureș, prin Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, după 
cum urmează: 

- potrivit prevederilor art.4 lit."c" din lege, consiliului judeţean îi revine obligaţia de a 
repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. 

- potrivit prevederilor art.5 alin.(2) din lege, consiliul judeţean are obligaţia de a 
repartiza, prin hotărâre, sume din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 14.01.2019-14.06.2019, în situația în care acesta se derulează de consiliile 
locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, așa cum este în speță orașul Miercurea 
Nirajului. 

- potrivit prevederilor art.6 alin.(11) din lege, sumele prevăzute la alin.(6), (8), (9) şi (10) 
se repartizează prin hotărâre a consiliului judeţean, după consultarea primarilor şi a 
preşedintelui consiliului judeţean, cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiilor 
generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, 
în termen de 7 zile de la publicarea prezentei legi şi se comunică direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice şi 
unităţilor administrativ-teritoriale în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.91 alin.(1), lit.”f” consiliul județean îndeplinește alte atribuții 
prevăzute de lege, așa cum sunt în speță prevederile din Legea nr.50/2019, anterior 
menționate. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.81-82, din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a 
sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie 
a anului şcolar 2018-2019, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 
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