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HOTĂRÂREA NR.138 
din 28 noiembrie 2019 

privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019  
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.30557/21.11.2019 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.30560/22.11.2019, raportul 
Serviciului juridic nr.30709/22.11.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.14 alin.(4), art.19 alin.(2) și art.26 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.87 alin. (2), art.88, art.173 alin.(1) lit. b), coroborate  cu cele 
ale alin.(3) lit. a), precum și cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

hotărăşte: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului 
general al județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu 
modificările și completările  ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă de 
785.527.500 lei şi la cheltuieli în sumă de 886.392.500 lei, conform anexei nr.1/j.” 

2. Art.5 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.5. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș 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 3/208.” 

3. Anexele nr.1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/c, 3/7/a, 3/10, 3/11, 3/14/c, 3/16/a, 3/20/b, 
3/21/a, 3/36/b, 3/74/f, 3/87/f, 4/f, 4/2/a, 4/3/b, 4/4/b, 4/5/a, 4/7/a, 4/8/a, 5/1/g, 
7/g, 8/e, 9/d și 10/d se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 
3/1/d, 3/7/b, 3/10/a, 3/11/a, 3/14/d, 3/16/b, 3/20/c, 3/21/b, 3/36/c, 3/74/f, 3/87/g, 
4/h, 4/2/b, 4/3/c, 4/4/c, 4/5/b, 4/7/b, 4/8/b, 5/1/h, 7/h, 8/f, 9/e și 10/e . 

4. După anexa nr.3/199 se introduc 8 anexe noi, nr.3/200, 3/201, 3/202, 3/203, 3/204, 
3/205, 3/206, 3/207 și 3/208. 

Art.II. Anexele nr.1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/d, 3/7/b, 3/10/a, 3/11/a, 3/14/d, 3/16/b, 
3/20/c, 3/21/b, 3/36/c, 3/74/f, 3/87/g, 3/200, 3/201, 3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 
3/206, 3/207, 3/208, 4/h, 4/2/b, 4/3/c, 4/4/c, 4/5/b, 4/7/b, 4/8/b, 5/1/h, 7/h, 8/f, 
9/e și 10/e  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate și direcţiilor, serviciilor 
şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş care 
răspund de ducerea sa la îndeplinire. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL                                                   

                                                                            Paul Cosma 
 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa1_hot138_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa2_hot138_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot138_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot138_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot138_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa4_hot138_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa5_hot138_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa7h_hot138_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa8f_hot138_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa9e_hot138_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa10e_hot138_2019.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.30557/21.11.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș  

pentru anul 2019 
 

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

Având în vedere solicitările formulate de unele asociații și instituții privind participarea 
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 
culturale și sociale de interes public județean, se propune alocarea în acest scop a sumei 
de 215.000 lei, conform anexelor nr.3/200 până la nr.3/204 și modificarea 
corespunzătoare a anexei nr.3/87/g „Cofinanțare activități economice, sociale și 
culturale”. 

Prin adresa nr.29299/2019, Redacția Revistei Vatra, solicită unele reașezări în cadrul 
aceluiași volum bugetar. 

Muzeul Județean Mureș, prin adresa nr.29296/2019, solicită alocarea sumei de 37.000 lei 
pentru ahiziția unor mijloace fixe, precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum  
bugetar. 

Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel” Târgu Mureș, prin adresa nr.29522/2019, solicită 
unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar aprobat. 

Prin adresa nr.29499/2019, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”, solicită alocarea 
sumei de 20.000 lei pentru finanțarea activității curente precum și unele reașezări în 
cadrul aceluiași volum bugetar aprobat. 

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, potrivit adresei 
nr.28956/2019, solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar aprobat. 

În baza adresei nr.29309/2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită diminuarea 
finanțării activității curente cu suma de 2.915.000 lei, ca urmare a micșorării veniturilor 
din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate, majorarea veniturilor cu 
450.000 lei din Donații și sponsorizări precum și alocarea sumei de 196.000 lei de la 
Consiliul Județean Mureș pentru dotări cu aparatură medicală.  

Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș, prin adresa nr.29658/2019, 
solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar aprobat. 

Prin adresa nr.29657/2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, solicită cuprinderea sumei de 400.000 lei în bugetul Consiliului Județean Mureș 
pentru achiziția unui imobil care să corespundă standardelor minime de calitate pentru 
servicii sociale. 

Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin nota internă 
nr.29466/2019, solicită cuprinderea în bugetul județului a sumelor necesare derulării 
proiectului „Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la 
nivelul Consiliului Județean Mureș„. 

Prin nota internă nr.28540/2019, Direcția Tehnică, solicită cuprinderea sumei de 81.000 
lei pentru lucrarea Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilități 
locomotorii la „Palatul Apollo”. De asemenea, se solicită alocarea sumei de 617.000 lei în 
Programul de Drumuri pe anul 2019. 
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Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, prin adresa nr.27978/2019, solicită 
realocarea sumei de 360.000 lei pentru lucrarea „Construire Puț pentru ascensor hidraulic 
și spații aferente la Secția Clinică Medicală III”. 

Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.30560/22.11.2019             
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș  

pentru anul 2019 
 
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modifiările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

Având în vedere solicitările formulate de unele asociații privind participarea Consiliului 
Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și 
sociale de interes public județean, se propune alocarea în acest scop a sumei de 215.000 
lei, conform anexelor nr.3/200 până la nr.3/204 și modificarea corespunzătoare a anexei 
nr.3/87/g  „Cofinanțare activități economice, sociale și culturale”. 

Unele instituții subordonate autorității publice județene au solicitat unele reașezări în 
cadrul aceluiași volum bugetar astfel: 

- Redacția Revistei Vatra, prin adresa nr.29299/2019, 

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel” Târgu Mureș, prin adresa nr.29522/2019. 

- Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, prin adresa 
nr.28956/2019, 

- Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș, prin adresa nr.29658/2019, 

- Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă nr.1, prin adresa nr.29645/2019, 

- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2, prin adresa nr.29937/2019, 

Prin adresa nr.29499/2019, Ansamblul Artistic Profesionist “Mureșul”, solicită alocarea 
sumei de 20.000 lei pentru finanțarea activității curente precum și unele reașezări în 
cadrul aceluiași volum bugetar aprobat. 

Muzeul Județean Mureș, prin adresa nr.29296/2019,solicită alocarea sumei de 37.000 lei 
pentru achiziția unor mijloace fixe, precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum 
bugetar aprobat. 

În baza adresei nr.29309/2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită diminuarea 
finanțării activității curente cu suma de 2.915.000 lei, ca urmare a micșorării veniturilor 
din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate, majorarea veniturilor cu 
450.000 lei  din Donații și sponsorizări precum și alocarea sumei de 196.000 lei de la 
Consiliul Județean Mureș pentru dotări cu aparatură medicală. 

Prin adresa nr.29657/2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, solicită cuprinderea sumei de 400.000 lei în bugetul Consiliului Județean Mureș 
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pentru achiziția unui imobil care să corespundă standardelor minime de calitate pentru 
servicii sociale. 

Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin nota internă nr.       
29466/2019, solicită cuprinderea în bugetul județului a sumelor necesare derulării 
proiectului „Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la 
nivelul Consiliului Județean Mureș”. 

Prin nota internă nr.28540/2019, Direcția Tehnică, solicită cuprinderea sumei de 81.000 
lei pentru lucrarea Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilități 
locomotorii la „Palatul Apollo”. De asemenea, solicită alocarea sumei de 617.000 lei în 
Programul de Drumuri pe anul 2019. 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, prin adresa nr.27978/2019, solicită 
realocarea sumei de 360.000 lei pentru lucrarea „Construire Puț pentru ascensor hidraulic 
și spații aferente la Secția Clinică Medicală III”. 

Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 a fost depus pentru consultarea 
publicului în data de 20 noiembrie 2019, la avizierul instituției sub numărul 
30268/20.11.2019. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/d, 3/7/b, 
3/10/a, 3/11/a, 3/14/d, 3/16/b, 3/20/c, 3/21/b, 3/36/c, 3/74/f, 3/87/g, 3/200, 3/201, 
3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 4/h, 4/2/b, 4/3/c, 4/4/c, 4/5/b, 
4/7/b, 4/8/b, 5/1/h, 7/h, 8/f, 9/e și nr.10/e.   

Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii 
și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
 
 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.30709/22.11.2019 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș  

pentru anul 2019 
 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr.30557 din 21.11.2019 și în considerarea celor reținute în 
Raportul de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 
am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este 
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității 
autorității deliberative și 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.14 alin.(4), ale 19 alin.(2), ale art.26 
și ale 39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale art.87 alin.(2), ale art.88, ale art.173 alin.(1), 



    6/11 

 

lit.”b” și cele ale alin.(3) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Conform prevederilor art.88 din O.U.G nr.57/2019, ”bugetele locale ale unităţilor/ 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se execută şi se 
raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale”. 

Astfel, potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului 
bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1) 
lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a 
bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca 
şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul 
administrativ supus aprobării se propune modificarea bugetului general al Județului Mureș 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, ca urmare a solicitărilor formulate de Redacția Revistei Vatra, de 
Muzeul Județean Mureș, Teatrul pentru copii și tineret ”Ariel”, de Ansamblul Artistic 
Profesionist ”Mureșul”, de Centrul Județean pentru Cultura Tradițională și Educație 
Artistică, de Spitalul Clinic Județean Mureș, de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu  

Mureș, de Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș, de Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă nr.1, de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2, de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Direcția de Dezvoltare 
Regională și Implementare Proiecte, de Direcția Tehnică. 

De asemenea, se impune rectificarea bugetului general al Județului Mureș ca urmare a 
solicitărilor formulate de unele asociații privind participarea Consiliului Județean Mureș 
la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes 
public județean se propune în acest sens. 

Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din OUG nr.57/2019, resursele financiare de care 
dispun autoritățile administrației publice locale trebuie să fie corelate cu competența și 
atribuțiile prevăzute de lege. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.173, alin.(1), lit.„b”, coroborate cu cele ale alin.(3), lit.„a” din 
OUG nr.57/2019, Consiliul Județean Mureș, aprobă, la propunerea președintelui 
consiliului județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.  

Totodată, proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin ar.39 
alin.(3) din legea nr.273/2006, fiind afișat la avizierul unității administrativ-teritoriale, 
demers în urma căruia nu au intervenit propuneri de modificare. 

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.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului general al Județului Mureș, pentru anul 2019, poate fi supus 
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către 
comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 
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HOTĂRÂREA NR.139 
din 28 noiembrie 2019 

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a 
arendei, exprimată în natură, în cursul anului 2020 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.25865 din 09.10.2019 al Președintelui Consiliului 
Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice – Serviciul buget 
nr.25867/09.10.2019, raportul Serviciului juridic nr.25869/09.10.2019, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 

Ţinând seama de prevederile art.84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere propunerea făcută de către Direcţia pentru Agricultură Mureş prin adresa 
nr.24954/01.10.2019 cu privire la prețul mediu la produsele agricole în anul 2020, 

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1064/2013, 

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit. f) coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei, 
exprimată în natură, în cursul anului 2020, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția economică din 
cadrul Consiliul Județean Mureș. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Județului Mureș și se va 
transmite Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș pentru a fi comunicată 
unităților fiscale din subordine. 

 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL                                                   

                                                                            Paul Cosma 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.25865/09.10.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2020 
 

Potrivit art.84, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu toate modificările şi 
completările ulterioare, în cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din 
patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului 
încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa_hot139_2019.pdf
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în lei al veniturilor în natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în natură, 
evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin 
Hotărâre a Consiliului Judeţean, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de 
specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, hotărâre care 
trebuie emisă înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul 
aceluiași termen direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi 
comunicate unităților fiscale din subordine. 

În baza nivelurilor orientative care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse 
agricole, comunicate de către Direcția pentru Agricultură Mureș prin adresa 
nr.24954/01.10.2019, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.25867/09.10.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privindstabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2020 
 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu toate modificările și completările ulterioare, a 
stabilit în sarcina consiliilor județene aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole 
pentru evaluarea în lei a arendei. Astfel, în cazul în care arenda se exprimă în natură, 
evaluarea în lei are la bază prețurile medii stabilite prin Hotărâre, la propunerea 
direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării 
Rurale. 

Prin adresa nr.24353/2019, Consiliul Județean Mureș a solicitat Direcției pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș întocmirea propunerilor privind prețurile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2020. În urma solicitării, Direcția pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală Mureș a întocmit o situație privind prețurile medii practicate în piețele 
de pe teritoriul județului, precum și prețurile medii practicate de către firmele care 
preiau producția în vederea vânzării cu amănuntul sau în vederea prelucrării acesteia. 
După întocmirea situației, Direcția a luat legătura cu producătorii agricoli și cu asociațiile 
acestora, consultându-i cu privire la prețurile cu care aceștia și-au vândut producția 
anului 2019.  

Prețurile medii propuse pentru calculul arendei în anul 2020 prezintă diferențe față de 
prețurile aprobate pentru anul 2019, lucru datorat oscilației prețurilor, precum și 
condițiilor de producție, care diferă de la un an la altul. 

Potrivit art.84, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu toate modificările şi 
completările ulterioare, în cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din 
patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului 
încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul 
în lei al veniturilor în natură primite. În vederea stabilirii sumelor datorate în cazul în 
care arenda se exprimă în natură, calculul se realizează de către direcțiile generale ale 
finanțelor publice județene, în baza prețurilor medii ale produselor agricole stabilite prin 
Hotărâre a Consiliului Județean. 

Astfel, în cazul neaprobării, sau a nerespectării termenului prevăzut de lege, respectiv 
emiterea Hotărârii după începerea anului fiscal, Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Mureș se află în imposibilitatea de a stabili sumele datorate de către contribuabili ca 
impozit pe arenda primită. Acest fapt ar împiedica încasarea veniturilor la bugetul de 
stat – sursă din care se face și echilibrarea bugetului general al Județului Mureș.  
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Ținând cont de cele de mai sus și în baza nivelurilor orientative care stau la baza stabilirii 
prețurilor medii la unele produse agricole, comunicate de către Direcția pentru 
Agricultură Mureș prin adresa nr.24954/01.10.2019, propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre alăturat. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
 
 
 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.25869/09.10.2019 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în cursul anului 2020 
 
 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
referatul de aprobare nr.25865/09.10.2019 şi raportul de specialitate 
nr.25867/09.10.2019 al Direcţiei Economice – Serviciul Buget, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 
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: 

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speţă, sunt incidente 
prevederile art.84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin HGR 
nr.1064/2013, ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.173 alin.(1) lit.„f” 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Din conținutul referatului de aprobare și al raportului de specialitate, reiese că proiectul 
de act administrativ analizat vizează stabilirea prețurilor medii la produsele agricole 
pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în cursul anului 2020. 

Potrivit prevederilor art. 84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare: ”În cazul în care arenda se exprimă în natură, 
evaluarea în lei se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin 
hotărâri ale consiliilor județene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului 
București, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de 
începerea anului fiscal (...)”. 

Proiectul de hotărâre este supus procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, sens în care se publică pe pagina de internet a Consiliului 
Județean Mureș, pentru eventuale propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta, 
astfel cum se prevede la art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 
raportat la prevederile art.84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, sunt 
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incidente prevederile art.173 alin.(1) lit.„f" din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean exercită alte atribuţii prevăzute de lege.  

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 și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind stabilirea 
prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în 
natură în cursul anului 2020, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 
specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ.  

 
p. ȘEF SERVICIU 
Adriana Farkas 
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