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HOTĂRÂREA NR.156 
din  20 decembrie 2019 

privind aprobarea programului de interes public judeţean „Siguranța cetățeanului – 
Parteneriat în slujba comunității” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul 

Judeţean  Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean  Mureș pentru implementarea 
acestuia 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.34298/20.12.2019 al  Președintelui Consiliului  Județean 
Mureș, raportul de specialitate nr.34302/20.12.2019 al Serviciului buget, raportul Serviciului 
juridic nr.34304/20.12.2019, precum şi avizul comisiei de specialitate,  

Ținând seama de adresa nr.2588733/11.12.2019 a Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Mureș, 

Având în vedere Hotărârea Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență Mureș nr. 6 din 
21 noiembrie 2019 privind aprobarea Procedurii de intervenție în cazul situațiilor de urgență 
generate de animale care pun în pericol viața, sănătatea sau bunurile persoanelor, 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. 1) lit. „e”, coroborate cu cele ale alin.(7), lit. „a”, 
precum şi ale art. 182, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă programul de interes public judeţean „Siguranța cetățeanului – Parteneriat 
în slujba comunității”, cuprins în Anexa nr. 1. 

Art.2. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi 
Mureş pentru implementarea programului menţionat la art.1, conform convenţiei de 
colaborare cuprinsă în Anexa nr. 2. 

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

Art.4.(1) Finanţarea activităţilor derulate de Consiliul Judeţean Mureş în cadrul programului 
se va asigura din capitolul bugetar 87.02.50, art. 20.30.30 „Alte acţiuni economice”. 

(2) Din bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2019 se va aloca suma de  20.000 lei. 

(3) Perioada de implementare a programului este cuprinsă între data semnării convenției și 
30 noiembrie 2020. 

Art.5. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze convenția de 
colaborare prevăzută la art. 2. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Mureș și Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 
care răspund de ducerea ei la îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE                                                                                              Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                         Paul Cosma 

 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa1_hot156_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa2_hot156_2019.pdf
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
           PREȘEDINTE 
    Nr. 34298/20.12.2019 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea programului de interes public judeţean „Siguranța cetățeanului – 
Parteneriat în slujba comunității” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean 
Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea acestuia 

 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.33132/11.12.2019, Inspectoratul 
de Jandarmi Județean Mureș a înaintat spre aprobare și implementare programul județean 
„Siguranța cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității”, referitor la gestionarea 
situaților generate de către animalele sălbatice din apropierea și interiorul localităților 
județului Mureș, de natură să pună în pericol viața, integritatea corporală ori sănătatea 
persoanelor sau bunurile acestora. 

Programul de interes județean propus are în vedere cu prioritate asigurarea cadrului 
necesar punerii în aplicare a procedurii de intervenție în cazul situațiilor generate de 
animale care pun în pericol viața, sănătatea sau bunurile persoanelor, aprobată prin 
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș nr. 6 din 21 noiembrie 
2019, potrivit căreia atât Consiliul Județean Mureș, cât și Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Mureș, sunt instituții responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență de această 
natură. 

Astfel, obiectivele programului sunt:  

1. Optimizarea calității în executarea misiunilor ce implică gestionarea situațiilor 
generate de animalele sălbatice de către efectivele din cadrul  Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Mureș; 

2. Creșterea capacității operaționale și a performanței structurilor care intervin la 
situațiile generate de apariția animalelor sălbatice, în apropierea și în interiorul localităților 
județului Mureș. 

În cadrul programului se vor asigura materialele și echipamentele necesare pentru 
intervenția promptă și eficientă împotriva animalelor sălbatice care pun în pericol viața, 
integritatea corporală și sănătatea persoanelor sau bunurile acestora. 

Bugetul total al programului este de 21.450 lei, din care contribuția Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Mureș este de 1.450 lei, iar a Consiliului Județean Mureș este de 20.000  
lei, sumă ce va fi utilizată pentru achiziționarea de bunuri materiale în vederea realizării 
obiectivelor propuse. 

Ținând cont de prevederile art. 173, alin.(7), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit căreia, în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, 
consiliile judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
județean, supunem spre dezbatere și aprobare programul „Siguranța cetățeanului – 
Parteneriat în slujba comunității”  şi  convenţia de colaborare dintre Consiliul Judeţul Mureş 
şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș, conform proiectului de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE, 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr.34302/20.12.2019 
Dosar VII.B/14 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea programului de interes public judeţean „Siguranța cetățeanului – 
Parteneriat în slujba comunității” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean  

Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea acestuia 
 

Siguranța comunității mureșene reprezintă misiunea comună a mai multor instituții, care, 
alături și cu susținerea autoritățiilor locale respectiv județene trebuie să iși unească și să iși 
sincronizeze eforturile în vederea asigurării și consolidării sentimentului de siguranță al 
cetățeanului. Abordarea integrată este deosebit de importantă pentru atingerea 
obiectivelor stabilite în domeniul siguranței publice. 

În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, care a avut în vedere 
indicatorii minimali de performanță pentru creșterea capacității operaționale, a rezultat 
nevoia de conjugare a eforturilor în sectorul ordinii și siguranței publice, prin alocarea unor 
resurse financiare în vederea achiziționării unor bunuri materiale. 

Astfel, în cadrul acestui program, datorită incidentelor petrecute în acest an, instituția mai 
sus menționată își propune să achiziționeze următoarele bunuri materiale: kit armă pentru 
tranchilizare cu CO2, țeavă de schimb standard din carbon, capsule CO2C3, seringi 
tranchilizante, ace pentru seringi și  set umplere seringi. Toate aceste materiale au ca scop 
sedarea animalelor sălbatice care pun în pericol viața oamenilor, astfel încât acestea să fie 
capturate sau manipulate în siguranță. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.588733/11.12.2019, Inspectoratul 
de Jandarmi Județean  Mureș a înaintat spre aprobare și implementare programul de interes 
public judeţean „Siguranța cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității”. 

Bugetul total al programului este de 21.450 lei. Contribuția Inspectoratului de Jandarmi 
Județean  Mureș este de 1.450 lei, iar a Consiliului Județean Mureș este de 20.000 lei. 

Din bugetul de venituri și cheltuieli  al anului 2019, se va aloca pentru acest program suma 
de 20.000 lei. Acestă sumă va fi utilizată pentru achiziționarea de bunuri materiale 
necesare realizării obiectivelor propuse. 

Faţă de prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 din privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit căreia, în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, consiliile 
judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanţării 
şi realizării în comun a  

unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean, programul  „Siguranța 
cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității”  şi convenţia de colaborare dintre Consiliul 
Judeţean  Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea 
acestuia, poate fi supus dezbaterii și aprobării de către consiliul județean, conform 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Serviciul Juridic 
Nr. 34304/20.12.2019 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public județean 
”Siguranța cetățeanului - Parteneriat în slujba comunității” și a convenției de colaborare 

dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru 
implementarea acestuia 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 34298 din 20.12.2019 și în considerarea celor reținute în Raportul 
de specialitate al Direcției economice nr. 34302/20.12.2019,  

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: 

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art.173, 
alin.(1), lit. „e”, alin. (7), lit. „a”, și art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, având în vedere necesitatea eficientizării sistemului de ordine și siguranță publică la 
nivel județean este necesară conjugarea eforturilor și cooperarea între autoritățile și 
instituțiile publice cu competențe în domeniu.  
Pentru creșterea capacității operaționale și atingerea obiectivelor specifice, prin adresa 
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 588733 din 11 decembrie 2019, Inspectoratul 
de Jandarmi Județean Mureș a înaintat spre aprobare și implementare programul de interes 
public județean ”Siguranța cetățeanului - Parteneriat în slujba comunității”. 
Programul de interes județean propus are în vedere cu prioritate asigurarea cadrului 
necesar punerii în aplicare a procedurii de intervenție în cazul situațiilor generate de 
animale care pun în pericol viața, sănătatea sau bunurile persoanelor, aprobată prin 
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș nr. 6 din 21 noiembrie 
2019, potrivit căreia atât Consiliul Județean Mureș, cât și Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Mureș, sunt instituții responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență de această 
natură. 
Astfel, obiectivele programului sunt:  
3. Optimizarea calității în executarea misiunilor ce implică gestionarea situațiilor generate 
de animalele sălbatice de către efectivele din cadrul  Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Mureș; 

4. Creșterea capacității operaționale și a performanței structurilor care intervin la situațiile 
generate de apariția animalelor sălbatice, în apropierea și în interiorul localităților 
județului Mureș. 

În cadrul programului se vor asigura materialele și echipamentele necesare pentru 
intervenția promptă și eficientă împotriva animalelor sălbatice care pun în pericol viața, 
integritatea corporală și sănătatea persoanelor sau bunurile acestora. 
Bugetul total al programului este de 21.450 lei, din care contribuția Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Mureș este de 1.450 lei, iar a Consiliului Județean Mureș de 20.000 lei, 
sumă ce urmează a fi asigurată din Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Mureș pe 
anul 2020, capitolul bugetar 87.02.50, art. 20.30.30 „Alte acțiuni economice”.  
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Analizând clauzele convenției de colaborare supusă aprobării, apreciem că acestea respectă 
dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiată, respectiv se circumscrie 
competențelor și atribuțiilor legale ale părților. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 
județene, arătăm că potrivit prevederilor art. 173, alin.(1), lit. „e” din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
consiliul județean exercită atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern, iar 
potrivit alin. (7) din același text legal, în exercitarea acestor atribuții hotărăşte, în 
condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române, în vederea finanţării 
şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
judeţean. 

Menționăm 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, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de interes public județean ”Siguranța cetățeanului - Parteneriat în slujba 
comunității” și a convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul 
de Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea acestuia, îndeplinește condițiile 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. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.157 
din 20 decembrie 2019 

privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.33336/12.12.2019 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.33416/12.12.2019, raportul 
Serviciului juridic nr.33536/13.12.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.14, alin. (4),  art. 19, alin (2), art. 26 și ale art.82 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.87 alin. (2), art.88 și ale 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. Se validează Dispoziția nr.570/05.12.2019 privind majorarea bugetului județului Mureș 
pe anul 2019 cu suma de 99.000 lei. 
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Art.II. 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: 

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 
780.890.500 lei şi la cheltuieli în sumă de 881.755.500 lei, conform anexei nr.1/l.” 

Anexele  nr.1/k, 2/j, 2/1/i, 2/2/h, 3/1/d, 3/13, 3/19/a, 3/37/b, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/b, 
3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/a, 
3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 
3/63/a, 3/64/a, 3/65/a, 3/74/f, 3/202, 4/h, 4/3/c, 4/5/b, 5/1/h, 5/2/d, 7/h, 8/g, 9/e, 
10/e și 11/b se modifică și se înlocuiesc cu anexele  nr.1/l, 2/k, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/e, 
3/13/a, 3/19/b, 3/37/c, 3/38/b, 3/39/b, 3/40/c, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 
3/46/b, 3/47/b, 3/48/b, 3/49/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/b, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 
3/56/b, 3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 
3/74/g, 3/202/a, 4/i, 4/3/d, 4/5/c, 5/1/i, 5/2/e, 7/i, 8/h, 9/f, 10/f și 11/c. 

După anexa nr.3/208 se introduce o anexă nouă, nr.3/209. 

Art.III. Anexele nr.1/l, 2/k, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/e, 3/13/a, 3/19/b, 3/37/c, 3/38/b, 3/39/b, 
3/40/c, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 3/47/b, 3/48/b, 3/49/b, 3/50/b, 
3/51/b, 3/52/b, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/b, 3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b, 
3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/74/g, 3/202/a, 3/209, 4/i, 4/3/d, 4/5/c, 
5/1/i, 5/2/e, 7/i, 8/h, 9/f, 10/f și 11/c fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.IV. (1) Procedurile legale pentru achiziția unui imobil cu destinație socială în domeniul 
public al județului pentru care s-au prevăzut fondurile necesare, conform anexei nr.3/55/c, 
vor fi îndeplinite de DGASPC Mureș. 

(2) Responsabilitatea respectării prevederilor legale și standardelor sociale aplicabile revine 
ordonatorului secundar de credite. 

Art.V. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2019 privind utilizarea în anul 2019 a 
excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 
secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

Art.1 și 2 se modifică și vor avea următorul conținut: 

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 24.837.000 lei din excedentul cumulat 
al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare. 

Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 76.163.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.” 

Art.VI. 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_hot157_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa2_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa4_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa5_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa7i_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa8g_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa9f_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa10f_hot157_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa11c_hot157_2019.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr. 33336/12.12.2019 

 

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. 

În baza art.82 din Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se 
validează Dispoziția nr.570/05.12.2019 privind majorarea bugetului Județului Mureș pe anul 
2019 cu suma de 99.000 lei. 

În urma analizei execuției bugetare, unele instituții subordonate autorității publice 
județene au solicitat reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar astfel: 

-Centrul Județean de Asistență Educațională Mureș, prin adresa nr.32263/2019, 

-Muzeul Județean Mureș, prin adresa nr.32559/2019, 

Prin adresa nr.32300/2019, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel, solicită diminuarea 
bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 84.000 lei și cuprinderea sumei respective în 
bugetul anului 2020, conform Contractului de finanțare BGA/8327/4/2019, prin care 
Fundația Bethlem Gabor Alap din Ungaria va continua finanțarea acestui proiect în anul 
următor. 

Biblioteca Județeană Mureș, prin adresa nr.32256/2019, solicită suplimentarea bugetului cu 
suma de 10.000 lei la obiectivul de investiții „Restaurare frescă Biblioteca Teleki” pentru 
plata taxelor către Inspectoratul de Stat în Construcții. 

În baza adresei nr.33107/2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită diminuarea bugetului 
de venituri și cheltuieli cu suma de 4.162.000 lei, ca urmare a micșorării veniturilor din 
contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate și a subvențiilor primite de la 
FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate). 

Potrivit adresei nr.33177/2019, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 
solicită diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 1.504.000 lei, ca urmare a 
micșorării veniturilor din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate și a 
subvențiilor primite de la FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate). 

Prin adresa nr.33085/2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, solicită cuprinderea sumei de 400.000 lei în buget pentru achiziția unui imobil de 
tipul locuință protejată, pentru victimile violenței domestice, specificată în baza 
Contractului de finanțare POCU/465/4/4/128038/04.03.2019, precum și unele reașezări în 
cadrul aceluiași volum bugetar aprobat. 

Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin nota internă 
nr.32176/2019, solicită cuprinderea sumei de 1.190.000 lei în Anexa nr.10, Lucrarea de 
investiții cu finanțare din fonduri europene ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și 
DJ 142 Ungheni (DN15)-Mica-Târnăveni (DN14A) județul Mureș” ca investiție multianuală. De 
asemenea Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin nota internă 
nr.33259/2019, solicită modificarea denumirii investiției „Lărgire drum acces la depozitul 
zonal Sânpaul-faza DALI” în „Lărgire drum acces la depozitul zonal Sânpaul-faza SF” în 
anexa nr.11.                
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Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.173 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.33416/12.12.2019 

 

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 modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

În baza art.82 din Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se 
validează Dispoziția nr.570/05.12.2019 privind majorarea bugetului Județului Mureș pe anul 
2019 cu suma de 99.000 lei. 

În urma analizei execuției bugetare unele instituții subordonate autorității publice județene 
au solicitat  reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar astfel: 
- Centrul Județean de Asistență Educațională Mureș, prin adresa nr.32263/2019, 
- Muzeul Județean Mureș, prin adresa nr.32559/2019, 
Prin adresa nr.32300/2019, Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, solicită diminuarea 
bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 84.000 lei și cuprinderea sumei respective în 
bugetul anului 2020, conform Contractului de finanțare BGA/8327/4/2019, prin care 
Fundația Bethlem Gabor Alap din Ungaria va continua finanțarea acestui proiect în anul 
următor. 

Biblioteca Județeană Mureș, prin adresa nr.32256/2019, solicită suplimentarea bugetului cu 
suma de 10.000 lei la obiectivul de investiții „Restaurare frescă Biblioteca Teleki”, pentru 
plata taxelor către Inspectoratul de Stat în Construcții. 

În baza adresei nr.33107/2019, Spitalul Clinic Județean Mureș solicită diminuarea bugetului 
de venituri și cheltuieli cu suma de 4.162.000 lei, ca urmare a micșorării veniturilor din 
contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate și a subvențiilor primite de la 
FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate). 

Potrivit adresei nr.33177/2019, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 
solicită diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 1.504.000 lei, ca urmare a 
micșorării veniturilor din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate și a 
subvențiilor primite de la FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate). 

Prin adresa nr.33085/2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, solicită cuprinderea sumei de 400.000 lei în buget pentru achiziția unui imobil de 
tipul locuință protejată, pentru victimele violenței domestice, specificată în baza 
Contractului de finanțare POCU/465/4/4/128038/04.03.2019, precum și unele reașezări în 
cadrul volumului bugetar aprobat. 

Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin nota internă 
nr.32176/2019, solicită cuprinderea sumei de 1.190.000 lei în Anexa nr.10, Lucrarea de 
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investiții cu finanțare din fonduri europene ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și 
DJ142 Ungheni (DN15)-Mica-Târnăveni (DN14A) județul Mureș”, ca investiție multianuală. De 
asemenea, Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin nota internă 
nr.33259/2019, solicită modificarea denumirii investiției ”Lărgire drum acces la depozitul 
zonal Sânpaul-faza DALI” în „Lărgire drum acces la depozitul zonal Sânpaul-faza SF” în 
anexa nr.11. 

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 11 decembrie  2019 la avizierul instituției sub numărul 33129/11.12.2019. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/l, 2/k, 2/1/j, 2/2/l, 3/1/e, 3/13/a, 
3/19/b, 3/37/c, 3/38/b, 3/39/b, 3/40/c, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 
3/47/b, 3/48/b, 3/49/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/b, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/b, 
3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/74/g, 
3/202/a, 4/i,4/3/d, 4/5/c, 5/1/i, 5/2/e, 7/i,8/h,10/f și nr.11/c.  

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 
Serviciul Juridic 
Nr. 33536/13.12.2019 

 
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.33336 din 12.12.2019 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), lit.”b” 
și cele ale alin.(3) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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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 Centrul Județean 
pentru Cultura Tradițională și Educație Artistică, de Muzeul Județean Mureș, Teatrul pentru 
copii și tineret ”Ariel”, de Biblioteca Județeană Mureș, de Spitalul Clinic Județean Mureș, 
de Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, de Direcția de Dezvoltare Regională și 
Implementare Proiecte. 

De asemenea, având în vedere faptul că, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Mureș nr.570/2019 s-a aprobat majorarea bugetului general al Județului Mureș, cu suma de 
99.000 lei, potrivit prevederilor art.82, alin.(1) din Legea nr.273/2006, la prima şedinţă a 
autorităţii deliberative, trebuie să se valideze modificările respective. 

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.158 
din 20 decembrie 2019 

pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului general 
consolidat al județului Mureș în 2019 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând referatul de aprobare nr.33338/12.12.2019 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr. 33410/12.12.2019, raportul 
Serviciului juridic nr.33465/13.12.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  
Având în vedere prevederile art.49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. ”b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit. ”a”, 
precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,  

hotărăşte: 

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția preliminată a bugetului general consolidat 
al județului Mureș în 2019, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

PREŞEDINTE                                               Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                                                          Paul Cosma 
 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 33338/12.12.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a 

bugetului general consolidat al Județului Mureș în 2019 

 

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, 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 să nu 
înregistreze plăți restante și 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. 

Preliminarea execuţiei bugetare, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi performanţa 
financiară a Consiliului Judeţean, precum şi informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare 
aprobate prin bugetul propriu. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa_hot158_2019.xls
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Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.173, alin.(1), lit. ”b”, coroborate cu 
cele ale  alin.(3), lit. ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem 
dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 33410/12.12.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a 
bugetului general consolidat al Județului Mureș în 2019 

 

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, 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 să nu înregistreze 
plăți restante și să existe siguranța ca 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. 

Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș preliminat pentru  2019 a fost 
elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.50/2019 privind aprobarea 
bugetului de stat pe anul 2019 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar.  

Preliminarea execuţiei bugetare, 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. 

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

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Serviciul Juridic 
Nr. 33465/13.12.2019 

 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind execuția preliminată a 
bugetului general consolidat al Județului Mureș în anul 2019 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
referatul de aprobare nr.33338/12.12.2019 şi în considerarea celor cuprinse în raportul de 
specialitate al Serviciului buget nr.33410/12.12.2019, 

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 dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.173 
alin.(1), lit.”b” și cele ale alin.(3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ. 

Potrivit prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru 
trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 
principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare 
de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu 
excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, 
astfel încât la sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a 
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost analizate 
distinct bugetul județean și bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii, precum și informații cu privire la activitatea desfășurată în condițiile de 
echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu. 

Totodată, se precizează faptul că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu 
respectarea Legii nr.273/2006 și ale Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe 
anul 2019 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, precum și a 
procedurilor și principiilor contabile specifice. 

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 exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială 
a județului, sens în care, aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul 
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propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de 
încheiere a exercițiului bugetar.  

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 aprobarea 
Raportului privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al Județului Mureș în 
anul 2019, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, 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 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.159 
din 20 decembrie 2019 

privind utilizarea în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă  ale secțiunii de funcționare și finanțarea  

secțiunii de dezvoltare 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.33342/12.12.2019 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.33413/12.12.2019, raportul Serviciului 
juridic nr.33464/13.12.2019, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.58, alin.(1), lit. „a” și „b” din Legea nr.273/2006 a 
finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173, alin.(1), litera ”b”, coroborate cu alin.(3), lit.  „a”, precum 
şi ale art.182, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 50.000.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.                 

Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 20.000.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de 
funcționare. 

Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia economică din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş. 

 

 
 PREŞEDINTE                                                                    Contrasemnează 
 Péter Ferenc                                                              SECRETAR GENERAL 

                                                                                        Paul Cosma 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.33342/12.12.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor 

precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și 
finanțarea secțiunii de dezvoltare 

 

Potrivit art.58, alin.(1), litera „a” și „b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute 
la art.6, lit.”a”, a celor exceptate la art.6, lit.”b” și a transferurilor din bugetul de stat sau 
din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul 
financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor deliberative astfel: 

a) Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

  b) Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita 
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor literei„a” 

Având în vedere prevederile art.173, alin.(3), litera ”a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean aprobă la propunerea 
președintelui, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare 
și contul de încheiere a exercițiului bugetar. 

Excedentul cumulat al anilor precedenți pentru anul 2018 este în sumă de 101.009.000 lei, 
iar pentru anul 2019 la nivelul Consiliului Județean  estimăm un excedent de aproximativ 
70.000.000 lei după regularizarea cu bugetul de stat. 

Întrucât până la această dată nu s-a aprobat Legea bugetului de stat pentru anul 2020, iar în 
luna ianuarie 2020 vor fi de achitat sume pentru contractele în derulare ale autorității 
județene, se propune aprobarea utilizării în anul 2020 din excedentul cumulat estimat  al 
anilor precedenți  suma de 70.000.000 lei repartizată astfel: 

- 20.000.000 lei, pentru acoperirea golurilor temporare de casă  ale secțiunii de 
funcționare; 

- 50.000.000 lei, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare; 

Față de cele de mai sus supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

                                                   PREŞEDINTE 
                                                      Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 33413/12.12.2019 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind utilizarea în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor 

precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și 
finanțarea secțiunii de dezvoltare 

 
 

Potrivit art.58, alin.(1), litera „a” și „b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute 
la art.6, lit. ”a”,a celor exceptate la art.6, lit.”b” și a transferurilor din bugetul de stat sau 
din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul 
financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor deliberative astfel:  

a) Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

b) Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile 
și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 
rezultat în urma aplicării prevederilor literei„a”. 

Având în vedere prevederile art.173, alin.(3), litera “a”, din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean aprobă la propunerea 
președintelui, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare 
și contul de încheiere a exercițiului bugetar. 

 Excedentul cumulat al anilor precedenți pentru anul 2018 este în sumă de 101.009.000 lei, 
iar pentru anul 2019 la nivelul Consiliului Județean estimăm un excedent de aproximativ 
70.000.000 lei după regularizarea cu bugetul de stat. 

Întrucât până la această dată nu s-a aprobat Legea bugetului de stat pentru anul 2020, iar în 
luna ianuarie 2020 vor fi de achitat sume pentru contractele în derulare ale autorității 
județene, se propune aprobarea utilizării în anul 2020  din excedentul cumulat estimat al 
anilor precedenți  suma de 70.000.000 lei repartizată astfel: 

- 20.000.000  lei, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de 
funcționare; 

- 50.000.000 lei, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare;. 

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

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
SERVICIUL JURIDIC 
Nr. 33464/1.12.2019 

 
RAPORT 

privind utilizarea în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă  ale secțiunii de funcționare și finanțarea  secțiunii 

de dezvoltare 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
referatul de aprobare nr.33342/12.12.2019 şi în considerarea celor cuprinse în raportul de 
specialitate al Serviciului buget nr.33413/12.12.2019, 

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 dispoziţiile art.58, alin.(1), lit.”a” și ”b” din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale 
art.173, alin (1), lit.”b” și cele ale alin.(3), lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 

Potrivit prevederilor art.58, alin.(1), lit.”a” și ”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ”excedentul anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute 
la art. 6, lit. “a”, a celor exceptate la art. 6, lit. „b” şi a transferurilor din bugetul de stat 
sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul 
financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile 
şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 
rezultat în urma aplicării prevederilor lit. „a”. 

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 exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială 
a județului, sens în care, 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.  

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 utilizarea 
în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor 
temporare de casă  ale secțiunii de funcționare și finanțarea  secțiunii de dezvoltare, poate 
fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, 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.160 

din 20 decembrie 2019 
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2020 bugetului propriu 

al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.27764/29.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice – Serviciul buget 
nr.27765/29.10.2019, raportul Serviciului juridic nr. 29886/18.11.2019, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 

Ținând seama de prevederile:  

- art.453 - 500 din Legea privind Codul fiscal nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor de aplicare a Legii 
nr.50/1991 aprobate prin Ordinul nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei;  

- OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. 
nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea 
datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 

- Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 
reţelelor de comunicaţii electronice și ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.40^1, art.41, alin.(22), art.46 şi ale art.47, alin.(7) și alin.(10) din Ordonanța 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului transporturilor nr.1836/07.12.2018 pentru aprobarea unor tarife 
aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.; 

- Ordinul comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale  și 
infrastructurii și administrației publice și al ministrului afacerilor interne 
nr.1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea 
circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc  

masele și/sau dimensiunile admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 20 alin. (1), lit. „b”, art. 27, art. 30 alin. (1) şi (2) și ale art. 68 din Legea privind 
finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 87 și art.173, alin.(1), lit. „f”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit. 
„c”, precum și 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: 
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Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020 se aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor pentru 
unele activităţi, care constituie venituri proprii ale bugetului judeţului Mureş şi a 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia economică, Direcţia juridică şi 
administraţie publică, Direcţia tehnică, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism şi 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică 
Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 
și direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 
PREŞEDINTE                                                                         Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                     SECRETAR GENERAL 
                                                                                                Paul Cosma 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr. 27764/29.10.2019 

 
 REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate, în anul 
2020, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş 
 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.30, alin.(2) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prestarea 
unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe speciale. 

Conform prevederilor art. 30, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se stabilesc 
anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit  alin.(6) ale aceleași legi, taxele 
speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau 
juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxele 
respective. 

În acest context, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș prin adresa nr. 9 287 
din 16.10.2019 înregistrată la Registratura Consiliului Județean sub nr.26420 din 16.10.2019, 
propune ca nivelul taxei speciale privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter 
personal din Registrul național de evidență a persoanelor, pentru anul 2020, să se mențină 
la nivelul celei stabilite pentru anul 2019, respectiv 5 lei/verificare/persoană în sistem 
informatic. 

Prin Notele interne ale Serviciului Administrație Publică și Cancelarie, ale Serviciului 
Avizare, Autorizare, Control, respectiv a Compartimentului Baze de date, din cadrul 
aparatului propriu, se propune ca nivelul taxelor și tarifelor pentru  prestările de servicii 
efectuate pentru persoanele fizice și juridice, pentru anul 2020, să se mențină la nivelul 
celor stabilite pentru anul 2019. 

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

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa1_hot160_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa2_hot160_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot160_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa4_hot160_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa5_hot160_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa6_hot160_2019.pdf
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.27765/29.10.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate, în anul 

2020, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 
Mureş 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 30, alin.(2) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prestarea 
unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe speciale. 

Conform prevederilor art.30, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțelor publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se stabilesc 
anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit alin.(6) ale aceleași legi, taxele 
speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau 
juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxele 
respective. 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș este o instituție publică de interes 
județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș potrivit O.G. nr.84/2001 
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a 
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform art. 20 din O.G. nr.84/2001 „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca instituţii 
publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetele 
locale”.  

Potrivit art.21 din acelaşi act normativ: „veniturile proprii ale serviciilor publice 
comunitare prevăzute la art. 20, provin din sumele încasate din activităţile de  eliberare a 
documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora 
şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la persoană, precum şi din 
donaţii şi sponsorizări”. 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, prin adresa nr.9287 din 16.10.2019 
înregistrată la Registratura Consiliului Județean sub nr.26420 din 16.10.2019, propune ca 
nivelul taxei pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul 
național de evidență a persoanelor, să se mențină la nivelul celei stabilite pentru anul 2019, 
respectiv 5 lei/verificare/persoană în sistem informatic. 

Prin Notele interne ale Serviciul Administrație Publică și Cancelarie respectiv Serviciul 
Avizare, Autorizare, Control, se propune ca nivelul taxelor și tarifelor pentru  prestările de 
servicii efectuate pentru persoanele fizice și juridice, pentru anul 2020, să se mențină la 
nivelul celor stabilite și aprobate pentru anul 2019 prin Anexa nr.2 și Anexa nr.3 la  
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.198/21.12.2018 privind aprobarea unor tarife şi 
taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al Judeţului Mureş şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 

Prevederile art. 7, alin.(18) şi (19) şi art. 45, alin. (1^1) din Legea nr.50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea certificatelor de urbanism, a 
autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului structurii de specialitate. 
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Dispoziţiile art.474 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire precum şi a altor avize. 

În baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de 
administrator al drumurilor judeţene  din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica 
respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona 
drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene 
din judeţul Mureş. 

În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art. 46, coroborate cu cele ale art. 47, alin.(7) 
şi alin.(10), din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea  amprizei şi a zonei de 
siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor 
construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul 
public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, 
precum şi pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate 
de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi access în zona drumului, 
care se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean. 

De asemenea, s-au avut în vedere prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice aleDeciziei 
președintelui Autorității Naționale Pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 
997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului 
de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, respectiv Hotărârii 
Consiliului Județean Mureș nr.28/28.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr.144/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se 
realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al 
județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri 
în vederea aplicării acestuia. 

Conform prevederilor art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, Consiliul Judeţean 
Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera 
autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea transportului pe aceste drumuri cu 
vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state cu depăşirea 
masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime 
admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, în condiţiile 
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice și al ministrului afacerilor interne. Conform textului legal amintit, 
se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcţie de  masa totală, 
de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de categoria drumului şi de 
lungimea traseului care urmează să fie parcurs. Tarifele susmenţionate şi excepţiile de la 
plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice şi se aprobă prin hotărâre a 
consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes judeţean, conform prevederilor art. 41, 
alin. (22) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997. 

Având în vedere prevederile art.40^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, tarifele 
susmenţionate se constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea, exploatarea, 
întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş.  

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

  

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
SERVICIUL JURIDIC 
Nr. 29886/18.11.2019 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 
2020 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean 

Mureș 

 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 27764 din 29.10.2019 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: 

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 87 din 
Codul administrativ, ale Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, ale art. 453 – 
500 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ambele cu modificările și completările 
ulterioare,ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale 
OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 
cetățenilor români, ale OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, toate trei republicate, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 87 din Codul administrativ, unitățile administrativ-teritoriale au 
dreptul la resurse financiare proprii,corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de lege, 
pe care autoritățile publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru 
exercitarea competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii. Conform acestui text 
legal, în scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației 
publice locale au dreptul să instituie și să perceapă taxe locale, în condițiile legii. 

De asemenea, în baza prevederilor art. 20, alin.(1), lit. „b”și art. 30, alin.(1) din Legea 
nr.273/2006, precum și ale art. 484 din Codul fiscal consiliile județene pot institui taxe 
pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și 
juridice. 

Cuantumul taxelor se stabilește anual conform prevederilor art.30, alin.(2) din Legea 
nr.273/2006, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și 
pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. 

În acest context, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș și direcțiile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș au înaintat propuneri privind 
aprobarea taxelor pentru serviciile oferite comunității județene în anul 2020, cuprinse la 
anexele 1-6 la proiectul de act administrativ. 
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art. 87 și art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3), 
lit. „c” din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș în îndeplinirea atribuțiilor privind 
dezvoltarea economico-socială a județului stabilește și aprobă taxe, în condițiile legii. 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.80-82, raportate la 
cele ale art. 6, alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările 
ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea 
transparenței decizionale reglementate de Legea nr.52/2003, se impune publicarea acestuia 
pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la sediul instituției din Târgu 
Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să stabilească o 
perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte normative pentru a 
primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unor tarife și taxe locale datorate în anul 2020 bugetului propriu al județului Mureș și 
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru a 
fi supus procedurii stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
cele ale art. 6, alin. (11) din Legea nr.159/2016. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 161 
din 20 decembrie 2019 

privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea sistemului 
de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş  

pe anul 2020 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.33347/12.12.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională şi implementare proiecte 
nr.33436/12.12.2019, raportul de specialitate al Direcţiei economice nr.33535/12.12.2019, 
raportul Serviciului juridic nr.33494/13.12.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ţinând cont de prevederile:  

 - art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- art. 454  lit.”g” și 484 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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- art. 6. alin. (1) lit. „k”, art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 alin. (3) lit. „j” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005, actualizată, privind Fondul pentru 
mediu, cu modificările și actualizările ulterioare;  

- Ordinului nr.578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea 
Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru Mediu; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.198/2005, actualizată, privind constituirea, 
alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele 
de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

Cu respectarea art. 7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată,  

În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 
02.11.2009 de către toate unităţile administrativ-teritoriale din județ, 

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit.„m”, 
precum şi ale art. 182, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, pentru fiecare 
categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul 
pentru Mediu, după cum urmează: 

 Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 9,70 lei/pers./luna; 

 Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,78 lei/pers./luna; 

 Taxa utilizatori non-casnici: 473,49 lei/tona. 
Art. 2. Taxa stabilită  la art.1 va fi aplicată începând cu data 1 ianuarie 2020. 

Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Judetean Mureș să voteze, în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, nivelul taxei speciale 
de salubrizare pentru anul 2020, aprobate conform art. 1 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul Consiliului 
Judeţean Mureş, se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, precum şi Direcţiei de dezvoltare regională și 
implementare proiecte și Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                 Contrasemnează                                                               

Péter Ferenc                                                                              SECRETAR GENERAL                                                   

                                                                                                         Paul Cosma 
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 33347/12.12.2019 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru 

finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în 
judeţul Mureş pe anul 2020 

 

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Mureş” semnat de către reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ teritoriale 
din judeţ, asociate în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI Ecolect 
Mureş), prevede la art. 16 că pentru asigurarea finanţării serviciilor de colectare, transport, 
sortare, compostare și depozitare părţile convin de comun acord să stabilească, în 
condiţiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici și 
non casnici). 

Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanţare a Sistemului de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş) este prevăzută în 
Cererea de finanţare și Analiza Instituţională, anexe ale Contractului de finanţare nr. 99065 
din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureş. 

Astfel în cursul anului 2019 a fost aprobat de către toate UAT –urile membre ADI Ecolect 
Mureş, Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru 
finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în 
judeţul Mureş. 

Taxa specială de salubrizare în judeţul Mureş s-a constituit pentru susţinerea, din veniturile 
realizate prin aplicarea ei si prin utilizarea integrală a acestora, a următoarelor activităţi 
ale serviciului de salubrizare: 

• colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale și al deşeurilor similare 
(provenind din activităţi comerciale din industrie și instituţii), inclusiv fracţii, colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, 
baterii și acumulatori; sunt incluse aici şi deşeurile periculoase, menajere şi deşeurile 
voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare;  

• operarea/administrarea staţiilor de transfer zonale pentru deşeurile municipale și 
deşeurile similare;  
• sortarea/transferul deşeurilor municipale și deşeurilor similare prin infrastructura creata 
in cadrul proiectului SMID; 
• tratarea deşeurilor colectate in amestec prin Staţia de Tratare Mecanică și Biologică;  
• administrarea Depozitului zonal de deşeuri. 
In spiritul celor invocate mai sus, a fost elaborat şi îşi produce efectele regulamentul de 
instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de 
management integrat al deşeurilor solide menajere si similare din judeţul Mureş”, fiind 
aprobată şi taxa specială de salubritate pe anul 2019. Ulterior prin prevederile art.9, 
alin.(1), lit.”c” din OUG nr.196/2005 privind fondul de mediul, s-a stabilit că administratorii 
de depozite trebuie să achite către Administraţia Fondului de Mediu contribuţia pentru 
economia circulară pentru deşeurile municipale, deşeuri din construcţii și desfiinţări, 
destinate a fi eliminate prin depozitare. 

Astfel pentru anul 2020 se impun demersuri de modificare a valorii acestei taxei de 
salubrizare ţinând cont de următoarele aspecte: 

- contribuţia pentru economia circulară modificată de la 30 lei per tona la 80 lei per tonă 
conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.211 din 2011 privind regimul deşeurilor a Legii nr.249 din 2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 196 din 2005 privind Fondul de Mediu. 

- populaţia luată în calcul de la 594.451 locuitori la 592.206 locuitori conform site-ului 
Direcţiei Judeţene de Statistică Mureş. 

În conformitate cu aceasta, începând cu data de 01.01.2020, nivelul acestei taxe se 
modifică raportat la cerinţele mai sus indicate, după cum urmează: 
· Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 9,70/pers/luna;  
. Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,78/pers/luna;  
· Taxa utilizatori non-casnici: 473,49 lei/tona; 
Deşi în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 
administraţiei publice, are obligativitatea respectării prevederilor legale ale Legii 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată, în situaţia 
dată se impune aprobarea în regim de urgenţă a taxei speciale de salubrizare fiind impetuos 
necesar ca aceasta să se aplice începând cu data de 01.01.2020, sens în care pot fi 
aplicabile prevederile art.7 alin.13 din Legea 52/2003 privind adoptarea în sistem de 
urgenta a procedurii de transparență decizională  a hotărârilor de aprobare a taxei speciale 
de salubrizare  pentru prestarea activităților specifice de salubrizare derulate în judeţul 
Mureş.  

Circumstanţele excepţionale care determină necesitatea derulării în procedură de urgență a 
acestui act administrativ sunt date de următoarele considerente :  

- prevederile art.9, alin.(1), lit.c) din OUG nr.196/2005 privind fondul de mediul, prin care 
se prevede faptul că  administratorii de depozite trebuie să achite către AFM contribuţia 
pentru economia circulară pentru deşeurile municipale, deşeuri din construcţii și desfiinţări, 
destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2. În 
conformitate cu această anexa, începând cu data de 01.01.2020, nivelul acestei 
contribuţii se modifică la suma de 80 lei/tonă; În cursul anului 2019 a fost adoptată la 
nivelul autorităţii publice judeţene şi a consiliilor locale hotărârea privind aprobarea 
Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru 
finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în 
judeţul Mureş. 

- art.17 alin.1 lit. g) din Legea 211/2011 instituie autorităţilor administraţiei publice locale 
ale unităţilor  dministrative-teritoriale obligaţia de include această contribuţie în taxă; 
- conform art.26 alin.4 din Legea nr.101 din 2006 cu modificările şi completările ulterioare  
“Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau se modifică 
de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.” 
La nivelul judeţului, Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor s-a realizat etapizat 
astfel în cadrul activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale s-a început 
activitatea pe zonele 1,3,4,5,6 şi 7, zona 2 Târgu Mureş, nu operează, licitaţia pentru 
atribuirea contractului este în curs de desfăşurare, 

Întârziere privind stabilirea taxei judeţene datorându-se şi acestui aspect.  

Ţinând cont de datele existente în acest moment precum şi de situaţia reală  nivelul taxei 
aprobat pentru anul 2019 urmează a fi ajustat conform prevederilor art.9 alin.(1), lit.”c” 
din OUG nr.196/2005, taxa fiind obligatoriu a intra în vigoare cu 1 ianuarie 2020. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre. 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ, IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 33436/12.12.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea sistemului de 

management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş pe anul 2020 
 
Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Mureş” semnat de către reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ teritoriale 
din judeţ, asociate în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI Ecolect 
Mureş), prevede la art. 16 că pentru asigurarea finanţării serviciilor de colectare, transport, 
sortare, compostare și depozitare părţile convin de comun acord să stabilească, în 
condiţiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici și 
non casnici).  

Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanţare a Sistemului de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş) este prevăzută în 
Cererea de finanţare și Analiza Instituţională, anexe ale Contractului de finanţare nr. 99065 
din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureş. 

Instituirea și administrarea taxei speciale pentru serviciul de salubrizare are la bază 
următorul cadru legal: 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 30;  

• Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, 
prevede la art. 454, lit „g” și art. 484;  

• Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată în 2014, cu 
modificările și completările ulterioare la articolele 25, 26 şi 27; 

• Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deşeurilor 
de ambalaje cu modificările și completările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru 
aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); 

• OUG nr.196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 
actualizările ulterioare (ultimele prin Legea nr.31/2019 pentru aprobarea cu modificări a 
OUG nr.74/2018); 

• ORDIN nr.578 din 6 iunie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru 
aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru 
mediu; 

• Legea nr.211/2011 a deşeurilor, cu modificările și actualizările ulterioare (ultimele 
prin Legea nr.31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG nr.74/2018); 

• Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
actualizările ulterioare. 

La nivelul judeţului Mureş, Sistemul de management integrat al deşeurilor este 
implementat și este în funcţiune, după cum urmează: 

 Depozit ecologic zonal Sânpaul, judeţul Mureş, ordin de începere a activităţii emis cu data 
de 06.02.2017 

 Staţia de tratare mecano-biologică Sânpaul, judeţul Mureş, ordin de începere a activităţii 
emis cu data de 17.12.2018 

 Staţia de sortare, staţiei de transfer şi staţiei de compostare Cristeşti, judeţul Mureş, ordin 
de începere a activităţii emis cu data de 21.12.2018. 

 Colectarea și transportul deşeurilor municipale și a altor fluxuri de deşeuri în zona 1 
Sânpaul, ordin de începere a activităţii emis cu data de 28.03.2019. 

 Colectarea și transportul deşeurilor municipale și a altor fluxuri de deşeuri în zona 3 
Sighișoara, ordin de începere a activităţii emis cu data de 19.02.2019. 

 Colectarea și transportul deşeurilor municipale și a altor fluxuri de deşeuri în zona 4 
Reghin, ordin de începere a activităţii emis cu data de 28.03.2019. 
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 Colectarea și transportul deşeurilor municipale și a altor fluxuri de deşeuri în zona 5 
Târnăveni, ordin de începere a activităţii emis cu data de 17.04.2019. 

 Colectarea și transportul deşeurilor municipale și a altor fluxuri de deşeuri în zona 6 
Bălăușeri, ordin de începere a activităţii emis cu data de 17.04.2019. 

 Colectarea și transportul deşeurilor municipale și a altor fluxuri de deşeuri în zona 7 Râciu, 
ordin de începere a activităţii emis cu data de 28.03.2019. 
Procedura de achiziţie „Colectarea și transportul deşeurilor municipale și a altor fluxuri de 
deşeuri în zona 2 Târgu Mureş” se află în derulare. 

Taxa specială de salubrizare în judeţul Mureş se constituie pentru susţinerea, din veniturile 
realizate prin aplicarea ei si prin utilizarea integrală a acestora, a următoarelor activităţi 
ale serviciului de salubrizare: 

• colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale și al deşeurilor 
similare (provenind din activităţi comerciale din industrie și instituţii), inclusiv fracţii, 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și 
electronice, baterii și acumulatori; sunt incluse aici şi deşeurile periculoase, menajere şi 
deşeurile voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare; 

• operarea/administrarea staţiilor de transfer zonale pentru deşeurile municipale și 
deşeurile similare; 

• sortarea/transferul deşeurilor municipale și deşeurilor similare prin infrastructura 
creata in cadrul proiectului SMID; 

• tratarea deşeurilor colectate in amestec prin Staţia de Tratare Mecanică și Biologică;  
• administrarea Depozitului zonal de deşeuri. 

In spiritul celor invocate mai sus, a fost elaborat şi îşi produce efectele regulamentul de 
instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de 
management integrat al deşeurilor solide menajere si similare din judeţul Mureş”, fiind 
aprobată şi taxa specială de salubritate pe anul 2019. Ulterior prin prevederile art.9, 
alin.(1) lit.”c” din OUG nr.196/2005 privind fondul de mediul, s-a stabilit că administratorii 
de depozite trebuie să achite către Administraţia Fondului de Mediu contribuţia pentru 
economia circulară pentru deşeurile municipale, deşeuri din construcţii și desfiinţări, 
destinate a fi eliminate prin depozitare. 

Prin adresa nr.3309/11.12.2019, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREȘ”  
ne-a comunicat nivelul taxei speciale de salubrizare stabilit pentru anul 2020, în cadrul 
SMIDS Mureş. 

Astfel, pentru anul 2020 se impun demersuri de modificare a valorii acestei taxei de 
salubrizare ţinând cont de următoarele aspecte: 

- contribuţia pentru economia circulară modificată de la 30 lei per tona la 80 lei per tonă 
conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211 din 2011 privind regimul deşeurilor a Legii nr. 249 din 2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 196 din 2005 privind Fondul de Mediu. 
- populaţia luată în calcul de la 594.451 locuitori la 592.206 locuitori conform site-ului 
Direcţiei Judeţene de Statistică Mureş. 
În conformitate cu aceasta, începând cu data de 01.01.2020, nivelul acestei taxe se 
modifică raportat la cerinţele mai sus indicate, după cum urmează: 

· Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 9,70/pers/luna;  
. Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,78/pers/luna;  
· Taxa utilizatori non-casnici: 473,49 lei/tona; 

Deşi în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 
administraţiei publice, are obligativitatea respectării prevederilor legale ale Legii 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată, în situaţia 
dată se impune aprobarea în regim de urgenţă a taxei speciale de salubrizare fiind impetuos 
necesar ca aceasta să se aplice începând cu data de 01.01.2020, sens în care pot fi 
aplicabile prevederile art.7, alin.13 din Legea nr.52/2003 privind adoptarea în sistem de 
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urgenta a procedurii de transparență decizională  a hotărârilor de aprobare a taxei speciale 
de salubrizare  pentru prestarea activităților specifice de salubrizare derulate în judeţul 
Mureş.  

Circumstanţele excepţionale care determină necesitatea derulării în procedură de urgență a 
acestui act administrativ sunt date de următoarele considerente :  

- prevederile art.9, alin.(1), lit.”c” din OUG nr.196/2005 privind fondul de mediul, 
prin care se prevede faptul că  administratorii de depozite trebuie să achite către AFM 
contribuţia pentru economia circulară pentru deşeurile municipale, deşeuri din construcţii și 
desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2. 
În conformitate cu această anexa, începând cu data de 01.01.2020, nivelul acestei 
contribuţii se modifică la suma de 80 lei/tonă; În cursul anului 2019 a fost adoptată la 
nivelul autorităţii publice judeţene şi a consiliilor locale hotărârea privind aprobarea 
Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru 
finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în 
judeţul Mureş. 

- art.17, alin.(1), lit. „G” din Legea 211/2011 instituie autorităţilor administraţiei 
publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale obligaţia de include această 
contribuţie în taxă; 

- conform art.26, alin.(5) din Legea nr.101 din 2006 cu modificările şi completările 
ulterioare  “Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau 
se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale 
în vigoare.” 

- La nivelul judeţului, Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor s-a realizat 
etapizat astfel în cadrul activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale s-a 
început activitatea pe zonele 1,3,4,5,6 şi 7, zona 2 Târgu Mureş, nu operează, licitaţia 
pentru atribuirea contractului este în curs de desfăşurare, 

Întârziere privind stabilirea taxei judeţene datorându-se şi acestui aspect.  

Ţinând cont de datele existente în acest moment precum şi de situaţia reală  nivelul taxei 
aprobat pentru anul 2019 urmează a fi ajustat conform prevederilor art.9, alin.(1), lit.”c” 
din OUG nr.196/2005, taxa fiind obligatoriu a intra în vigoare cu 1 ianuarie 2020. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre. 

DIRECTOR EXECUTIV 
Valer Bățaga 

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Serviciul Juridic 
Nr.33495/13.12.2019 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru 

finanțarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide menajere și similare în 

județul Mureș pe anul 2020 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
referatul de aprobare nr.33347/12.12.2019 şi în considerarea celor reținute în raportul de 
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specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte 
nr.33436/12.12.2019,  

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 dispoziţiile Legii serviciului de salubrizare a localităților 
nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordinului nr.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul 
al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările 
ulterioare, art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art.454 lit.”g” și art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrație publică, republicată precum și cele ale art.173, alin (1), lit.”d” 
și cele ale alin.(5), lit. „m” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea nivelului taxei speciale de 
salubrizare pentru anul 2020, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota 
aferentă contribuțiilor legale la Fondul de mediu. 

Cadrul legal general prin care se pot institui taxe speciale pentru funcționarea unor 
servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, este stabilit prin 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, prin Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr.101/2006 cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale și a Legii nr.227/2018 privind Codul fiscal.  

Astfel, potrivit prevederilor art.30, alin.(1) din Legea nr.273/2006, pentru înființarea 
unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile 
locale/județene aprobă taxe speciale, iar la alin.(2) al aceluiași articol se stipulează că 
cuantumul taxelor speciale se stabilesc anual, iar veniturile obținute din acestea se 
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor 
publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 
funcţionare a acestor servicii. 

De asemenea, conform dispozițiilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale/judeţene, pot 
adopta taxe speciale.  

Potrivit prevederilor art.8 alin.(1) din Legea nr.51/2006 și ale art.6 din Legea 
nr.101/2006, autorităţile administraţiei publice locale au competențe exclusive în ceea ce 
privește înființarea, organizarea, gestionarea, funcționarea, coordonarea și atribuirea 
serviciului public de salubrizare, respectiv crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea 
şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale 
care compun sistemele de utilităţi publice, având printre atribuțiile din acest domeniu și 
cea privind stabilirea taxelor speciale și aprobarea anuală a tarifelor pentru serviciile 
comunitare de utilități publice, cu respectarea reglementărilor în vigoare potrivit 
dispozițiilor alin.(3) lit.„j” al art.8 din Legea nr.51/2006.  

Conform dispozițiilor art. 26,alin. (1) din Legea nr. 101/2006 „în funcție de natura 
activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, 
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pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin: (…) c) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază 
individual fără contract.”  

Structura și nivelul taxelor speciale, potrivit prevederilor alin.(8) al art.26 din Legea 
nr.101/2006 „(…) vor fi stabilite astfel încât: a) să acopere costul efectiv al prestării 
serviciului de salubrizare; b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de 
întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare; c) să încurajeze investiţiile de capital; 
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.”  

Din analiza proiectului de act administrativ rezultă că sunt respectate prevederile 
art.30 din Legea nr.273/2006, potrivit cărora veniturile obținute din taxa specială se vor 
utiliza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor 
publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 
funcţionarea acestor servicii.  

Menționăm totodată că,  prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/2019 a fost 
aprobată taxa specială de salubrizare pe anul 2019. Având în vedere faptul că, prin Legea 
nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, contribuția pentru economia circulară a fost modificată de la 30 lei/tonă la 80 
lei/tonă, iar populația luată în calcul a scăzut de la 594.451 locuitori la 592.206 locuitori, 
se impune modificarea nivelului taxei pentru anul 2020, cu luarea în considerare a acestor 
aspecte. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare Regională și 
Implementare Proiecte reiese că, întrucât este imperios necesară aplicarea taxei de 
salubrizare începând cu 01.01.2020, se impune aprobarea în regim de urgență a taxei 
speciale de salubrizare. În acest sens, sunt aplicabile prevederile art.7, alin.(13) din Legea 
nr.52/2013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”în cazul reglementării unei situaţii 
care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, 
în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte 
normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în 
vigoare”. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „m” 
din OUG nr.57/2019, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea serviciilor 
publice, asigurând cadrul legal pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică 
de interes județean. 

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 
aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea sistemului de management 
integrat al deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș pe anul 2020, poate fi 
supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, 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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