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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
 
                                               

 
HOTĂRÂREA NR. 91 

din 25 iunie 2020 
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.16170/19.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.16224/19.06.2020, raportul 
Serviciului juridic nr.16238/19.06.2020, 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, art.173 alin.(1) lit. ”b”, coroborate  cu 
cele ale  alin.(3), lit. ”a”, precum și cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

hotărăşte: 

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului 
general al județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

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

”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2020 la venituri în sumă de 
819.602.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 921.114.000 lei, conform anexei nr.1/i.” 

3. Anexele nr.1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/10, 3/11, 3/18, 3/19, 3/33, 3/36/f, 
3/37/c, 3/38/c, 3/39/d, 3/41/c, 3/42/c, 3/44/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/53/f, 3/54/f, 
3/55/b, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/c, 3/71/c, 3/74/d, 4/g, 4/2, 4/3, 
5/1/g, 5/2/c, 7/e, 8/c, 9/c și 11 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/i, 2/h, 
2/1/g, 2/2/g, 3/1/b, 3/10/a, 3/11/a, 3/18/a, 3/19/a, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 
3/39/e, 3/41/d, 3/42/d, 3/44/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/c, 3/56/d, 
3/57/d, 3/58/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/2/a, 4/3/a, 5/1/h, 
5/2/d, 7/f, 8/d, 9d și 11/a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.159/2019 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, se modifică după 
cum urmează: 

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

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 85.434.000 lei din excedentul cumulat 
al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

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

”Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 16.066.000 lei din excedentul cumulat 
al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.” 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa1_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa2_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa2_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa3_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa3_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa3_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa4_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa5_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa5_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa7f_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa8d_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa9d_hot091_2020.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa11a_hot091_2020.xls
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Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate, 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 

 
 

                                                                                            

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr. 16170/19.06.2020 

    
REFERAT DE APROBARE 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 
 

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

Prin adresa nr.15662/16.06.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat rectificarea 
bugetului instituției în urma suplimentării sumelor destinate programului național de boli 
transmisibile cu suma de 252.000 lei. De asemenea se majorează veniturile din prestări 
servicii cu 180.000 lei, iar cele din amenzi, penalități și confiscări cu suma de 1000 de lei. 
Veniturile din concesiuni și închirieri scad cu 180.000 lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii 
cresc cu 250.000 lei, iar sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate cu 3.000 de 
lei. Cheltuielile de capital se majorează cu 12.000 lei, fiind finanțat din încasările 
aferente anilor precedenți. 

Prin adresa nr.15612/15.06.2020, Spitalul Municipal “ Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 
solicită unele modificări în bugetul de venituri și cheltuieli în sensul introducerii 
articolului 43.40 la venituri pentru stimulentul de risc în valoare de 206.000 lei, creșterea 
veniturilor din programele naționale - contracte cu DSP cu 8.000 lei, precum și creșterea 
veniturilor aferente anilor anteriori din FEN cu 14.000 lei. 

Prin adresa nr.15722/16.06.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș ne comunică economia de 50.000 lei, realizată la sumele alocate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/2020 pentru asigurarea cazării și mesei 
personalului propriu izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate, în 
conformitate cu prevederile art.9, 10 și 11 din Ordonanța Militară nr.8/2020 privind 
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Cu această sumă se va majora bugetul la 
capitolul 68. Măsuri prevăzute în baza HGR nr.329/2020, în vederea decontării 
cheltuielilor pentru indemnizația de cazare și hrană realizate de unitățile administrativ 
teritoriale, care au pus la dispoziția furnizorului de servicii sociale spații de cazare în 
proximitatea acestuia, pe raza localității în care își desfășoară activitatea serviciul social, 
în baza solicitării acestora. De asemenea, se majorează cheltuielile de capital cu suma de 
88.000 lei, din care: 74.000 lei la poziția “Amenajare bucătărie la CRRN REGHIN”, 
necesară pentru finalizarea achiziției de dotări, și 14.000 lei la poziția “Grup pompare apă 
Unitatea Centrală de Management Căpușu de Câmpie. ” 

Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.15239/11.06.2020 solicită suplimentarea sumelor 
cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Reparații și amenajări interioare imobil str. 
Primariei nr.2” - Servicii de proiectare - faza PT + asistență tehnică din partea 
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proiectantului + taxe și avize + execuție + diriginție de șantier” cu suma de 30.000 lei, cu 
această sumă se diminuează cheltuielile prevăzute la capitolul 74 SMID. 

Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă 
nr.15339/12.06.2020 solicită unele modificări în Planul de investiții aferent activelor date 
în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID. 

Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă 
nr.16092/19.06.2020 solicită suplimentarea sumelor prevăzute pentru proiectul 
Reabilitarea Palatului Culturii cu suma de 11.000 lei, cu această sumă se diminuează 
cheltuielile prevăzute la capitolul 74- SMID. 

Prin adresa nr.11930/11.05.2020, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, solicită 
modificarea Listei de reparații în cadrul volumului aprobat, în sensul că renunță la poziția 
“Lucrări de zugrăvit săli de clasă, igienizare bloc alimentar și grupuri sanitare“ în valoare 
de 30.000 lei și introduce o nouă poziție: “Înlocuire gard de sârmă necesară împrejmuirii 
terenului de sport“ cu aceeași valoare. 

Prin adresa nr.14498/04.06.2020 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 solicită 
49.000 lei pentru achiziția a două containere modulare metalice pentru amenajarea a 
două cabinete de specialitate în curtea școlii, unde elevii să beneficieze de terapii. Cu 
această valoare se vor diminua Programele de dezvoltare de la capitolul 84. 

Prin adresa nr.15459/15.06.2020, Muzeul Județean Mureș solicită unele modificări în 
cadrul bugetului aprobat: creșterea cheltuielilor de personal cu 350.000 lei, a cheltuielilor 
cu investițiile cu 465.000 lei și diminuarea cheltuielilor materiale cu 815.000 lei, 
economie realizată din cauza reducerii acțiunilor culturale pe perioada stării de urgență și 
alertă. 

Prin adresa nr.15572/15.06.2020, Biblioteca Județeană Mureș solicită transferul sumei de 
1.755.000 lei prevăzute cheltuieli de capital pentru lucrarea  “Reparație capitală acoperiș 
clădirea Bibliotecii Teleki“ la reparații curente, deoarece aceasta nu presupune modificări 
de structură sau înlocuirea materialelor existente.  

Rectificarea bugetului, în sensul celor prezentate mai sus, schimbă structura acestuia în 
ceea ce privește sumele alocate pe secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare, 
modificându-se și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.159/2019 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. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/b, 3/10/a, 
3/11/a, 3/18/a, 3/19/a, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e, 3/41/d, 3/42/d, 
3/44/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/c, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/60/d, 
3/61/d, 3/62/d, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/2/a, 4/3/a, 5/1/h, 5/2/d, , 7/f, 8/d, 11/a. 

Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului 
general al Județului Mureș pentru anul 2020 a fost depus pentru consultarea publicului în 
data de 16 iunie 2020, la avizierul instituției sub numărul 15717/16.06.2020. 

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

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.16224/19.06.2020 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 
 

 

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

Prin adresa nr.15662/16.06.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat rectificarea 
bugetului instituției în urma suplimentării sumelor destinate programului național de boli 
transmisibile cu suma de 252.000 lei. De asemenea se majorează veniturile din prestări 
servicii cu 180.000 lei, iar cele din amenzi, penalități și confiscări cu suma de 1.000 de 
lei. Veniturile din concesiuni și închirieri scad cu 180.000 lei. Cheltuielile cu bunuri și 
servicii cresc cu 250.000 lei, iar sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate cu 
3.000 de lei. Cheltuielile de capital se majorează cu 12.000 lei, fiind finanțat din 
încasările aferente anilor precedenți. 

Prin adresa nr.15612/15.06.2020, Spitalul Municipal “ Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 
solicită unele modificări în bugetul de venituri și cheltuieli în sensul introducerii 
articolului 43.40 la venituri pentru stimulentul de risc în valoare de 206.000 lei, creșterea 
veniturilor din programele naționale - contracte cu DSP cu 8.000 lei, precum și creșterea 
veniturilor aferente anilor anteriori din FEN cu 14.000 lei. 

Prin adresa nr.15722/16.06.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș ne comunică economia de 50.000 lei, realizată la sumele alocate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/2020 pentru asigurarea cazării și mesei 
personalului propriu izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate, în 
conformitate cu prevederile art.9, 10 și 11 din Ordonanța Militară nr.8/2020 privind 
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Cu această sumă se va majora bugetul la 
capitolul 68. Măsuri prevăzute în baza HGR nr.329/2020, în vederea decontării 
cheltuielilor pentru indemnizația de cazare și hrană realizate de unitățile administrativ 
teritoriale, care au pus la dispoziția furnizorului de servicii sociale spații de cazare în 
proximitatea acestuia, pe raza localității în care își desfășoară activitatea serviciul social, 
în baza solicitării acestora. De asemenea se majorează cheltuielile de capital cu suma de 
88.000 lei, din care: 74.000 lei la poziția “Amenajare bucătărie la CRRN REGHIN”, 
necesară pentru finalizarea achiziției de dotări, și 14.000 lei la poziția “Grup pompare apă 
Unitatea Centrală de Management Căpușu de Câmpie. ” 

Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.15239/11.06.2020 solicită suplimentarea sumelor 
cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Reparații și amenajări interioare imobil str. 
Primariei nr.2” - Servicii de proiectare-faza PT + asistență tehnică din partea 
proiectantului + taxe și avize + execuție + diriginție de șantier” cu suma de 30.000 lei, cu 
această sumă se diminuează cheltuielile prevăzute la capitolul 74 SMID. 

Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă 
nr.15339/12.06.2020 solicită unele modificări în Planul de investiții aferent activelor date 
în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID. 
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Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă 
nr.16092/19.06.2020 solicită suplimentarea sumelor prevăzute pentru proiectul 
Reabilitarea Palatului Culturii cu suma de 11.000 lei, cu această sumă se diminuează 
cheltuielile prevăzute la capitolul 74 SMID. 

Prin adresa nr.11930/11.05.2020. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, solicită 
modificarea Listei de reparații în cadrul volumului aprobat, în sensul că renunță la poziția 
“Lucrări de zugrăvit săli de clasă, igienizare bloc alimentar și grupuri sanitare“ în valoare 
de 30.000 lei și introduce o nouă poziție: “Înlocuire gard de sârmă necesară împrejmuirii 
terenului de sport“ cu aceeași valoare. 

Prin adresa nr.14498/04.06.2020 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 solicită 
49.000 lei pentru achiziția a două containere modulare metalice pentru amenajarea a 
două cabinete de specialitate în curtea școlii, unde elevii să beneficieze de terapii.Cu 
această valoare se vor diminua Programele de dezvoltare de la capitolul 84. 

Prin adresa nr.15459/15.06.2020, Muzeul Județean Mureș solicită unele modificări în 
cadrul bugetului aprobat: creșterea cheltuielilor de personal cu 350.000 lei, a cheltuielilor 
cu investițiile cu 465.000 lei și diminuarea cheltuielilor materiale cu 815.000 lei, 
economie realizată din cauza reducerii acțiunilor culturale pe perioada stării de urgență și 
alertă. 

Prin adresa nr.15572/15.06.2020, Biblioteca Județeană Mureș solicită transferul sumei de 
1.755.000 lei prevăzute cheltuieli de capital pentru lucrarea  “Reparație capitală acoperiș 
clădirea Bibliotecii Teleki“ la reparații curente, deoarece aceasta nu presupune modificări 
de structură sau înlocuirea materialelor existente.  

Rectificarea bugetului în sensul celor prezentate mai sus schimbă structura acestuia în 
ceea ce privește sumele alocate pe secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare, de 
aceea Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.159/2019 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, se modifică astfel: 

 suma de 85.434.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți va fi destinat 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

 suma de 16.066.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți va fi destinat 
pentru finanțarea secțiunii de funcționare.” 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/b, 3/10/a, 
3/11/a, 3/18/a, 3/19/a, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e, 3/41/d, 3/42/d, 
3/44/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/c, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/60/d, 
3/61/d, 3/62/d, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/2/a, 4/3/a, 5/1/h, 5/2/d, 7/f, 8/d, 11/a. 

Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului 
general al Județului Mureș pentru anul 2020 a fost depus pentru consultarea publicului în 
data de 16 iunie 2020, la avizierul instituției sub numărul 15717/16.06.2020. 

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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CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
SERVICIUL JURIDIC 
Nr. 16238/19.06.2020 

 
 

RAPORT 
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 

 
 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 16170 din 19.06.2020 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, 
ale 39 alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.88, art.173 alin.(1), lit.”b” 
coroborate cu cele ale alin.(3), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

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

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

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul 
administrativ supus aprobării se propune rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2020, având în vedere solicitarea formulată de Spitalul Clinic Județean Mureș, 
de Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș,  de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
nr.1, de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2, de Muzeul Județean Mureș, de 
Biblioteca Județeană Mureș, de Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte 
și de Direcția Tehnică. 

De asemenea, din raportul de specialitate întocmit rezultă că propunerea de rectificare 
de buget schimbă structura acestuia în ceea ce privește sumele alocate pe secțiunea de 
funcționare și cea de dezvoltare. 

În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 
alin.(1) lit.„b” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul 
județean exercită atribuții specifice privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, iar 
potrivit prevederilor alin.(3), lit.”a” aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului 
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judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 
bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului 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 2020, poate fi supus 
dezbaterii și aprobării 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 Nemeș 
______________________________________________________________________________ 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 

 

HOTĂRÂREA NR.92 
din 25 iunie 2020 

pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, 
cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 16171/19.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii 
publice și guvernanță corporativă nr.16228/19.06.2020, raportul Serviciului juridic 
nr.16241/19.06.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația depusă cu adresa R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș” nr. 4.564/17.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.15.875/17.06.2020, precum și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 
40/17.06.2020, 

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (MDRAP) nr.1259/05.03.2019 privind aprobarea schemei de ajutor 
de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de 
maximum 200.000 de pasageri pe an,  

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d”, 
precum și a celor ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 
 

Articol unic.(1) Alin.(3) al art.1 din Hotărârea  Consiliului Județean Mureș nr.34 din 10 
martie 2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și 
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cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările 
ulterioare, se abrogă. 

(2) Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean Mureș și 
R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la 
îndeplinire.  

      

         PREŞEDINTE                                                                              Contrasemnează 
         Péter Ferenc                                                                             SECRETAR GENERAL                                                                   
                                                                                                                                                       Paul Cosma 
                                                                                                           

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr. 16171/19.06.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 

pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare 
 

R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.4.564/17.06.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15.875/17.06.2020 documentația de 
solicitare a modificării prevederilor Hotărârii nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de 
stat de exploatare și a bugetului de venituri cheltuieli, al R.A „ Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare, astfel încât din ajutorul de stat de 
exploatare să poată fi achitate atât cheltuieli de personal, cât și cheltuieli legate de 
bunuri și servicii. 

În prezent, fără operarea unor modificări asupra prevederilor art.1 din hotărâre, ajutorul 
de stat de exploatare în cuantum de 5.200 mii lei, poate fi utilizat doar pentru efectuarea 
de plăți pentru cheltuieli cu salariile personalului (suma de 5000 mii lei) și pentru 
cheltuieli acoperire măsuri excepționale generate de criza „Covid 19” (suma de 200 mii 
lei). 

Urmare a scăderii drastice a veniturilor proprii, din cauza suspendării curselor regulate de 
pasageri în contextul epidemiei de coronavirus, Regia nu-și poate acoperi din aceste 
venituri toate cheltuielile materiale.  

În aceste condiții, pentru a face posibilă efectuarea de plăți din ajutorul de stat de 
exploatare și  pentru  cheltuieli materiale, se impune abrogarea alin.(3) al articolului 1 
din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020, cu modificările ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate  
cu cele ale alin.(2) lit”.d” și ale art.182 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru abrogarea alin.(3) al 
art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de 
stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare. 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
COMPARTIMENT PATRIMONIU, SERVICII PUBLICE 
Nr.16228/19.06.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean  Mureș nr.34/2020 
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare 
 

Ajutorul de stat de exploatare și bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș” au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.34/10.03.2020.  

Prin hotărâre s-a stabilit un ajutor de stat de exploatare în cuantum de 5000 mii lei, 
destinat efectuării de plăți pentru cheltuieli salariale (evidențiate la rd.86 din Anexa de 
fundamentare nr.2 “ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de 
venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”). 

Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.79/28.05.2020, ajutorul de 
exploatare a fost majorat cu 200 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare ivite 
în acest an, în contextul situației excepționale generate de pandemia „Covid 19”. 

Prin adresa nr.4564/17.06.2020 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.15875/17.06.2020, Regia ne transmite Hotărârea Consiliului de administrație 
nr.40/17.06.2020 și Nota de Fundamentare nr.4531/17.06.2020, care justifică necesitatea 
modificării alin.(3) al art.1 din Hotărârea nr.34/10.03.2020, cu modificările ulterioare, 
alineat ce are următorul conținut: 

“Art.1 (3) Din ajutorul de exploatare se vor putea achita cheltuieli de natură salarială, 
într-un cuantum  de 5000 mii lei (salarii și bonusuri) aferente activității aeronautice (rd.86 
din Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi 
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”) și cheltuieli cu 
bunuri și servicii într-un cuantum de 200 mii lei, pentru acoperire cheltuieli măsuri 
excepționale în criza” Covid 19” (rd.30 din Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea 
indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi 
repartizarea pe trimestre a acestora”).    

În cadrul Notei de Fundamentare, Regia argumentează dificultățile de realizare a 
veniturilor proprii planificate în buget, în contextul epidemiei de coronavirus, care a 
condus la suspendarea zborurilor regulate de pasageri. Impactul negativ asupra veniturilor 
proprii se resimte în special începând cu luna aprilie, în care, pe lângă veniturile din taxe 
aeroportuare, au fost periclitate și veniturile comerciale din chirii spații și publicitate prin 
suspendarea contractelor cu diverse firme. De asemenea, s-au redus semnificativ 
veniturile din parcare. 

În condițiile în care, veniturile proprii realizate sunt mult diminuate iar prin art.1 alin.(3) 
al HCJ nr.34/2020, astfel cum a fost modificat prin HCJ nr.79/2020 s-a prevăzut că 
ajutorul de exploatare este destinat plății salariilor (suma de 5000 mii lei) și cheltuielilor 
materiale “Covid 19” (suma de 200 mii lei), Regia nu are suficiente fonduri proprii, pentru 
plata utilităților și a celorlalte cheltuieli materiale inerente funcționării. 

În această situație, Regia solicită modificarea Hotărârii nr.34/2020, cu modificările 
ulterioare, astfel încât din ajutorul de exploatare să poată fi achitate și alte tipuri de 
cheltuieli de exploatare.  

Astfel, în cadrul Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
(MDRAP) la Cap.II –Definiții, art.4 lit.k), „costurile de exploatare” sunt definite ca fiind 
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„costurile suportate de un aeroport în vederea furnizării de servicii aeroportuare; acestea 
includ anumite categorii de costuri, cum ar fi costurile cu personalul, cele aferente 
serviciilor contractate, cele legate de comunicații, deșeuri, energie, întreținere, chirie și 
administrație, dar exclud costurile de capital, sprijinul pentru marketing sau orice alte 
stimulente acordate companiilor aeriene de către aeroport, precum și costurile care se 
încadrează în sfera sectoarelor de competență publică.”  

În consecință, pentru ca din ajutorul de exploatare să poată fi achitate toate tipurile de 
cheltuieli care compun costurile de exploatare, se impune abrogarea alineatului 3 al 
articolului 1 din Hotărârea nr.34/2020, cu modificări ulterioare, alineat care limitează 
utilizarea ajutorului doar pentru salariile personalului și cheltuielile privind măsuri 
excepționale criza „Covid 19”. 

Așa cum s-a precizat și la modificarea anterioară a ajutorului de exploatare, se impune în 
perioada următoare, o reanalizare din partea Regiei a tuturor veniturilor și cheltuielilor, 
în funcție de noile condiții create, realizarea unei proiecții realiste pe întregul an 2020 și 
propunerea unei  rectificări de buget, în consecință. 

Având în vedere că propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.34/10.03.2020 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație 
nr.40/17.06.2020, luând în considerare argumentele de specialitate prezentate mai sus, 
apreciem că se poate supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre pentru 
abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean  Mureș nr.34/2020 privind 
aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A 
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
SERVICIUL JURIDIC 
Nr. 16241/19.06.2020 

 

 

RAPORT 

pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare 

  

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 16171 din 19.06.2020 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: 
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Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile Ordinului MDRAP nr.1259/2019 privind 
aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din 
România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, ale art.4 alin.(1), ale art.6 
alin.(1) și (3) și ale art.10 alin.(2) și (4) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale 173 alin.(1), lit.”a” coroborate 
cu cele ale alin.(2), lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/10.03.2020, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.79/28.05.2020 s-a aprobat ajutorul de stat de exploatare și 
a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 
2020.  

Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din O.G. nr.26/2013 ”operatorii economici pot 
proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, 
atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului 
următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi, astfel: 

a) depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la alin. (1) 
lit. ”a”, cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a 
bugetului de stat şi a prevederilor art. 9 alin. (3); 

 b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului 
de stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1), lit. ”b”; 

c) reducerea productivităţii muncii; 

d) creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale; 

 e) depăşirea nivelului plăţilor restante; 

 f) în alte situaţii impuse de prevederile legale. 

Conform prevederilor alin.(4) al aceluiași text legal ”rectificarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data 
de 31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care 
se aprobă până la finele exerciţiului financiar al anului curent”. 

Din raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică reiese faptul că, 
propunerea de abrogare al art.1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.34/2020, cu modificările și completările ulterioare se impune datorită faptului că, prin 
acest text s-a prevăzut că ajutorul de exploatare este destinat doar plății salariilor și a 
cheltuielilor materiale. Însă, datorită faptului că, veniturile realizate ale regiei sunt 
diminuate, aceasta neavând  suficiente fonduri poprii pentru plata utilităților și a 
celorlalte cheltuieli materiale inerente funcționării, raportat la definiția costurilor de 
exploatare - în vederea achitării tuturor tipurilor de cheltuieli de exploatare, dată prin 
art.4, lit.”k” din Ordinul nr.1259/2019, se impune modificarea actului administrativ supus 
aprobării în sensul arătat.  

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1), lit.”a” din O.G. nr.26/2013 bugetul de venituri și 
cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” se aprobă prin hotărâre de 
consiliu județean. 

În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, R.A. ”Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș” a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș 
propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 
nr.40/17.06.2020.  
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În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 
alin.(1) lit.„a” și ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul județean exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi 
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 
autonome, în condiţiile legii. 

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 pentru abrogarea 
alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea 
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare, poate fi supus 
dezbaterii și aprobării 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 Nemeș 

______________________________________________________________________________ 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 

HOTĂRÂREA NR. 94 
      din 25 iunie 2020 

privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de 
canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A. 

 
 

Consiliul Județean Mureș,  

Văzând referatul de aprobare nr. 14593/05.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate nr.14605/05.06.2020 al Direcției Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte, raportul de specialitate nr.14607/05.06.2020 al Serviciului 
juridic, precum și avizele comisiilor de specialitate,  

Văzând Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice nr.718477/16.01.2020,  

Având în vedere prevederile:  

- art.5 alin.(1) lit.”g" pct.1, alin.(2) lit.”j”, art.16 alin.(3) lit.”d”, art.17 alin.(1) lit.”c” şi 
”d” și art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ,  

- art.17 pct.2 și art.36 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1), 

 

 lit."i", coroborate cu cele ale art.35 alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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În temeiul prevederilor art.173 alin.(1), lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”m”, 
precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A., conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează domnul Péter Ferenc, reprezentantul Judeţului Mureş pentru a vota 
în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ, în sensul art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 
INVEST MUREŞ şi S.C. Compania Aquaserv S.A. 

 
 

PREŞEDINTE                                                                                           Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL    

                                                                                Paul Cosma 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr. 14593/05.06.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA 
  
Prin adresa nr.43/17.02.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș 
(ADI), ne informează că Operatorul SC Compania Aquaserv SA, a demarat procedura de 
ajustare/modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și 
canalizare – epurare, prestate în aria de operare. La aceasta, Consiliul Județean Mureș a 
formulat o solicitare de clarificare, răspunsul operatorului fiind atașat prezentei.  

Ultimele prețuri și tarife aplicate serviciului de alimentare cu apă, canalizare și epurare, 
au fost aprobate de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.9/28.01.2016. Ulterior, 
modificarea acestora s-a efectuat conform eșalonării din Politica tarifară (1 iulie 2016), 
anexă la Contractul de delegare nr. 202662/22/2010 și în conformitate cu prevederile 
art.291 alin.(2), lit.”g” din Codul fiscal, urmare modificării cotei TVA la serviciile de 
canalizare/epurare (1 ianuarie 2019). 

În conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006 stabilirea, 
ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi 
de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice 
care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele menţionate la alin.(2) - 
prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din 
fonduri nerambursabile, se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin 
hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de 
specialitate eliberat de ANRSC şi cu condiţia respectării cerințelor prevăzute de acest text 
legal. 

Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul ADI, aprobarea 
prețurilor și tarifelor se realizează de către Adunarea Generală a ADI, cu mandatarea 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa_hot094_2020.pdf
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expresă și în prealabil a reprezentanților asociaților, acordată prin hotărâre a autorității 
deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.”d” și alin.(5) 
lit.”m” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu 
apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA. 

 
PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ, IMPLEMENTARE PROIECTE  
Nr. 14605/05.06.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA 
  

 

Prin adresa nr.43/17.02.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș 
(ADI), ne informează că Operatorul SC Compania Aquaserv SA (Operator), a demarat 
procedura de ajustare/modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă și canalizare – epurare, prestate în aria de operare, fiind obținut Avizul 
nr.718477/16.01.2020 emis de ANRSC (atașat), în conformitate cu prevederile art.35 
alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006. La adresa sus amintită, Consiliul Județean Mureș a 
solicitat două clarificări, răspunsurile Operatorului fiind atașate prezentei (adresele 
nr.204923/17.03.2020 și nr.207731/19.05.2020).  

Ultimele prețuri și tarife aplicate serviciului de alimentare cu apă, canalizare și epurare, 
au fost aprobate de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.9 din 28 ianuarie 2016. 
Ulterior, modificarea acestora s-a efectuat conform eșalonării din Politica tarifară (1 iulie 
2016), anexă la Contractul de delegare nr.22/202662/2010 și în conformitate cu 
prevederile art.291, alin.(2), lit.”g” din Codul fiscal, urmare modificării cotei TVA la 
serviciile de canalizare/epurare (1 ianuarie 2019). 

Mecanismul privind modificarea prețurilor și tarifelor este stipulat în Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (art.35 
alin.(8)), republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Ordinul președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
(ANRSC) nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă de canalizare, respectiv 
în Contractul de delegare nr.202662/22/05.03.2010 (art.36), cu modificările și 
completările ulterioare, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale 
componentă a ADI. 

În conformitate cu prevederile art.35, alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006 ”stabilirea, 
ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și 
de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice 
care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanțare decât cele menționate la alin. (2) – 
prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat și/sau din 
fonduri nerambursabile, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților 
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administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin 
hotărâri ale adunărilor generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza avizului de 
specialitate eliberat de A.N.R.S.C. și cu condiția respectării următoarelor cerințe:   

   a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanță 
stabiliți de autoritățile administrației publice locale și precizați în hotărârea de dare în 
administrare ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz;   

   b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru 
serviciul furnizat/prestat și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate 
de pârțile contractante;   

   c) asigurarea exploatării, întreținerii și administrării eficiente a infrastructurii aferente 
serviciului și a bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităților 
administrativ-teritoriale.”    

În conformitate cu prevederile art.17, pct.2 (Dispoziții generale) din Contractul de 
delegare nr.202662/22/05.03.2010, aprobat prin HCJM nr.9/2009, una dintre obligațiile 
autorității delegante este să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă 
și de canalizare, conform prevederilor contractuale.  

De asemenea, art.36 (Dispoziții generale) din același Contract de delegare, reglementează 
mecanismul de tarifare astfel, ”(…)  În prima jumătate a fiecărui an, prin actualizarea 
planului de afaceri al operatorului, se va estima necesitatea de ajustări de tarife 
suplimentare. În cazul în care aceste creșteri de tarife suplimentare sunt necesare, 
Operatorul va pregăti un studiu în acest sens, care va fi supus aprobării fiecărei Unități 
Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociației. Tarifele vor include toate costurile 
ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării delegării gestiunii. 

Operatorul are obligația de a prezenta Autorității Delegante metodologia de calcul a 
tarifelor de apă și canalizare înaintea fiecărei majorări. Autoritatea Delegantă are 
obligația ca în termen de 15 zile de la depunerea documentației de către Operator să 
aprobe noile tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecțiuni la modalitatea de calcul 
către Operator. În cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răspuns în termenul 
stipulat se va considera că aceasta a acceptat noile tarife.” 

Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul ADI, aprobarea 
prețurilor și tarifelor se realizează de către Adunarea Generală a Asociației, prin hotărâre 
luată cu votul reprezentanților asociaților, în baza unui mandat special, acordat expres, în 
prealabil, prin hotărâre a autorități deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 
În raport de aceste prevederi statutare se impune mandatarea reprezentatului Județului 
Mureș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș 
să voteze preturile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

Prețul propus pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru 
canalizare – epurare ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare, s-a determinat 
pe baza influențelor primite în costuri până la nivelul lunii ianuarie 2020, rezultând o 
ajustare a prețurilor cu 7,43% la apă și 6,40% la canalizare – epurare. 

Evoluția prețurilor și tarifelor este prezentată în Anexa 1 la prezenta.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu 
apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA. 

Director executiv 
Valer Bățaga 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 14607/05.06.2020 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare prestate de 

 Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr.14593/05.06.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 
de specialitate al Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte 
nr.14605/05.06.2020,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, am 
procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia este 
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 
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.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, art.17 pct.2 și art.36 
(Dispoziții generale) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010, art.12 alin.(1) lit.”i” şi 
art.35 alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.173 alin.(1) 
lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5), lit.”m” din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

În scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a 
exploatării în comun a rețelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al 
unităților administrativ-teritoriale, precum și realizării unor proiecte de investiții publice 
de interes zonal sau regional, s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 
Invest Mureș (ADI). 

Pentru realizarea scopului și obiectivele Asociației, între aceasta în numele și pe seama 
unităților administrativ-teritoriale membre, inclusiv Județul Mureș și operatorul regional 
SC Compania Aquaserv SA, s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010. 

Mecanismul privind modificarea prețurilor și tarifelor este stipulat atât în Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, art.35 alin.(8) din Legea nr.241/2006, și Ordinul președintelui Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) 
nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă de canalizare, cât și în 
art.36 din Contractul de delegare nr.202662/22/05.03.2010, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale 
componentă a ADI. 

Potrivit art.12, alin.(1), lit.”i” din Legea nr.241/2006, în exercitarea atribuţiilor ce le 
revin autorităţile administraţiei publice locale, adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după 
caz, privitoare la aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
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prețurilor/tarifelor în vigoare elaborată de ANRSC, în cazul în care finanțarea proiectelor 
de investiții în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la 
bugetul local și/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat și/sau din fonduri 
nerambursabile. 

În conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006 ”stabilirea, 
ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi 
de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice 
care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele menţionate la alin. (2) – 
prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din 
fonduri nerambursabile, se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin 
hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de 
specialitate eliberat de A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:   

   a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanţă 
stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în hotărârea de dare în 
administrare ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz;   

   b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru 
serviciul furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate 
de părţile contractante;   

   c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii aferente 
serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale.”    

În conformitate cu prevederile art.17 pct.2 (Dispoziții generale) din Contractul de 
delegare nr.202662/22/05.03.2010, aprobat prin HCJM nr.9/2009, una dintre obligațiile 
autorității delegante este să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare, conform prevederilor contractuale.  

De asemenea, art.36 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare 
nr.202662/22/05.03.2010,  reglementează mecanismul de tarifare. Astfel, ”(…)  În prima 
jumătate a fiecărui an, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului, se va estima 
necesitatea de ajustări de tarife suplimentare. În cazul în care aceste creşteri de tarife 
suplimentare sunt necesare, operatorul va pregăti un studiu în acest sens, care va fi supus 
aprobării fiecărei Unităţi Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociaţiei. 

Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării 
delegării gestiunii. 

Operatorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Delegante metodologia de calcul a 
tarifelor de apă şi canalizare înaintea fiecărei majorări. Autoritatea Delegantă are 
obligaţia ca în termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei de către operator să 
aprobe noile tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecţiuni la modalitatea de calcul 
către Operator. În cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răspuns în termenul 
stipulat se va considera că aceasta a acceptat noile tarife.” 

În sensul dispozițiilor legale și contractuale mai sus menționate, prin adresa 
nr.43/17.02.2020, ADI ne informează, că operatorul SC Compania Aquaserv SA a demarat 
procedura de ajustare/modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă și canalizare – epurare, prestate în aria de operare, fiind obținut Avizul 
nr.718477/16.01.2020 emis de ANRSC, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din 
Legea nr.241/22.06.2006. 

Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul ADI, aprobarea 
prețurilor și tarifelor se realizează de către Adunarea Generală a Asociației, prin hotărâre 
luată cu votul reprezentanților asociaților, în baza unui mandat special, acordat expres, în 
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prealabil, prin hotărâre a autorități deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 
În raport de aceste prevederi statutare se impune mandatarea reprezentatului Județului 
Mureș în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș 
să voteze preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 
județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d” din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes judeţean, sens în care potrivit alin.(5) lit.”m” din același 
text legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean asigură, potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes 
judeţean.  

Precizăm totodată, că 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 
prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate 
de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, 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. 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

___________________________________________________________________________ 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 

HOTĂRÂREA  NR.106 
din 25 iunie 2020 

                 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului 
Mureș 

                     

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.15084/11.06.2020 al Vicepreședintelui Consiliului 
Județean Mureș, domnul Alexandru Cîmpeanu, raportul de specialitate al Direcției 
amenajare teritoriu și urbanism, raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor 
de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.15 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor și ale art.6 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 
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nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit. f), coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, va putea fi 
accesată pe site-ul www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic, autorităţilor 
administraţiei publice locale din judeţ. 

 

PREŞEDINTE                                                  Contrasemnează 
Péter Ferenc                         SECRETAR GENERAL  
                  Paul Cosma  
             
            

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM 
Nr. 15084/11.06.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al județului Mureș 

 

Scopurile Planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt de a asigura cunoaşterea de 
către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi 
după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune 
pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a 
asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

In acest sens, potrivit prevederilor art.15, lit. ”a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 
nr.121/07.08.2014 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş. Acesta a 
fost actualizat prin HCJ nr.112/11.09.2015. 

În urma modificării componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă precum 
și a datelor cuprinse în acest plan, care au fost puse la dispoziţie de către instituţii, 
agenţi economici şi comitete locale pentru situaţii de urgenţă din judeţul Mureş, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență HOREA al Județului Mureș a înaintat pentru 
aprobare prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.12849/20.05.2020, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş avizat de către Prefectul 
județului Mureș. 

Astfel, luând în considerare faptul că Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului 
Mureş a fost elaborat și avizat conform dispozițiilor Ordinului Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor şi a structurii - cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al judeţului Mureş. 

VICEPREȘEDINTE 
  Alexandru Cîmpeanu 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2020/anexa_hot106_2020.zip
http://www.cjmures.ro/
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM 
Nr. 15218/12.06.2020   
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al județului Mureș 

 
Scopurile Planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt de a asigura cunoaşterea de 
către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi 
după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune 
pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a 
asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

In acest sens, potrivit prevederilor art.15, lit. ”a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 
nr.121/07.08.2014 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş. Acesta a 
fost  actualizat prin HCJ nr.112/11.09.2015. 

În urma modificării componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă precum 
și a datelor cuprinse în acest plan, care au fost puse la dispoziţie de către instituţii, 
agenţi economici şi comitete locale pentru situaţii de urgenţă din judeţul Mureş, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență HOREA al județului Mureș a înaintat pentru 
aprobare prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.12849/20.05.2020, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş avizat de către Prefectul 
județului Mureș. 

Astfel, luând în considerare faptul că Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului 
Mureş a fost elaborat și avizat conform dispozițiilor Ordinului Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor şi a Structurii - cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 
judeţului Mureş, poate fi supus spre aprobare plenului Consiliului Județean Mureș. 

                                   

ARHITECT ȘEF 
    arh.Adina Gabriela Popescu 

 
 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 15391/12.06.2020 

 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 
județului Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
Referatul de aprobare nr.15084/11.06.2020 şi în considerarea celor reținute în Raportul 
de specialitate nr.15218/11.06.2020 al Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism, 
Serviciul Avizare Autorizare și Control, Compartimentul Situații de Urgență, 
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În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 
am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.15, lit.„a” din  Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art.6 din 
Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, precum și cele ale art.173 alin.(1) 
lit.„f” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor 
nr.132/2007, planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmește de comitetul 
judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv de comitetele 
locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul judeţean/Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliile locale, corespunzător unităţilor 
administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

Din documentele care însoțesc proiectul de hotărâre, reiese că, în urma modificării 
componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, precum și a datelor 
cuprinse în acest plan, puse la dispoziție de către instituțiile, agenții economici și 
comitetele locale pentru situații de urgență din județul Mureș, Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „HOREA” al Județului Mureș a întocmit Planul de analiză și acoperire a 
riscurilor al județului Mureș, fiind avizat de către Comitetul Județean pentru Situații de 
Urgență Mureș, potrivit prevederilor Ordinului MAI nr.132/2007. 

Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15 lit.„a” din Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, consiliul 
judeţean are obligația de a aproba planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent 
judeţului cu stabilirea resurselor necesare pentru aplicarea acestuia.  

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 Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș, poate fi supus 
dezbaterii și aprobării 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 Nemeș 
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