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RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2013 
 

 
 

MISIUNEA CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ  este dezvoltarea 
economico-socială a judeţului şi asigurarea funcţionării serviciilor 
publice de interes judeţean în condiţii de legalitate, transparenţă, 
profesionalism şi eficienţă, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii 
locuitorilor. 
 Proiectul de buget pentru anul 2013 al Consiliului Judeţean 
Mureş, este elaborat în contextul asigurării îndeplinirii misiunii, 
obiectivelor generale şi a principalelor funcţii ale administraţiei publice 
locale judeţene. Având în vedere atribuţiile ce-i revin în baza Legii 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 
nr.5/2013, legea Bugetului de stat, a unor legi speciale şi a altor acte 
normative,  Consiliul Judeţean Mureş şi-a definit obiectivul global de 
acţiune, luând în considerare resursele existente şi cele care pot fi 
atrase şi utilizate în  viitor precum şi principalele modalităţi de realizare 
a obiectivelor în contextul evoluţiei  preconizate a mediului în care 
aceasta îşi desfaşoară activitatea, care vizează: 

 asigurarea infrastructurii şi a serviciilor publice de sănătate, 
asistenţă-socială, educaţie, cultură, ordine publică, protecţie 
civilă şi a altor servicii de utilitate publică din sfera de 
competenţă; 

 administrarea şi buna gestiune a bunurilor şi fondurilor publice 
judeţene;  

 structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile 
formulate   în condiţiile echilibrului bugetar a alocării şi utilizării 
eficiente a  fondurilor publice;  

 susţinerea politicilor publice prioritare din sfera de competenţă. 
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 În vederea realizării obiectivelor, prezentul  proiect de 
buget stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea 
acestora la cheltuieli pe destinaţii şi ordonatori de credite, în 
conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială ale 
judeţului şi ale politicii bugetare specifice anului 2013. 
 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
autorităţile locale au obligaţia să aprobe bugetele locale, cu două 
secţiuni: secţiunea de funcţionare (cheltuielile cu personalul, 
cheltuielile cu bunuri şi servicii), respectiv  secţiunea de dezvoltare 
(cheltuielile de capital), cu venituri şi cheltuieli stabilite pentru fiecare 
secţiune. Din sursele de finanţare, obligatoriu se asigură finanţarea 
secţiunii de funcţionare, eventualul excedent al secţiunii de funcţionare 
se utilizează pentru finanţarea  cheltuielilor de capital a secţiunii de 
dezvoltare. Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secţiunea de 
dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din excedentul anilor 
precedenţi. 
 Veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare se 
stabilesc la suma de 208.299 mii lei. 
 Veniturile secţiunii de dezvoltare se stabilesc la suma de 
210.597 mii lei, iar a Cheltuielilor  se stabilesc  la suma de 261.597 
mii lei. Deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 51.000 mii lei se 
acoperă din excedentul anilor precedenţi.    
 Venitul total al bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2013 este de 418.826 mii lei, Totalul  Cheltuielilor este de  
469.826 mii lei. 
 Veniturile proprii ale instituţiilor finanţate parţial din 
bugetul local al judeţului sunt de 2.309 mii lei, iar ale instituţiilor 
finanţate integral din venituri proprii ( spitale) sunt de 133.869 mii lei. 
           Situaţia veniturilor pe surse şi destinaţii, sunt prezentate sintetic 
în Anexa A şi prin reprezentare grafică. 
           Pentru finanţarea cheltuielilor în anul 2013 la fundamentarea 
bugetelor, s-a propus cuprinderea în bugete a cheltuielilor de personal 
la nivelul statelor de funcţii aprobate şi a numărului de posturi ocupate 
în luna decembrie 2012, în vederea asigurării încadrării în limitele 
nivelului maxim de cheltuieli de personal ce vor fi stabilite prin acte 
normative. Pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au  prevăzut 
fonduri în scopul asigurării funcţionalităţii instituţiilor aflate în 
subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean, a corelării 
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obiectivelor lor cu acţiunile întreprinse şi creşterii eficienţei în 
ansamblu. 

La planificarea cheltuielilor de capital pentru anul 2013, s-a 
urmărit asigurarea cu prioritate pentru cofinanţarea proiectelor aflate  
în derulare şi cu finanţare din fonduri nerambursabile precum şi 
asigurarea fondurilor necesare pentru finalizarea investiţiilor începute 
în anii anteriori, scopul principal fiind acela de a asigura coerenţa şi 
consecvenţa procesului investiţional, prin orientarea resurselor 
financiare catre proiectele prioritare.   
           Repartizarea cheltuielilor pe acţiuni şi titluri, sintetic se prezintă  
conform Anexei B şi prin reprezentare grafică. 

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, s-au avut în 
vedere prevederile legilor, reglementărilor şi ale actelor normative în 
vigoare. Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză 
complexă şi în detaliu a propunerilor de buget, înaintate de către 
direcţiile şi serviciile de specialitate ale Consiliului Judeţean şi de către 
ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanţate, 
având la bază exerciţiul bugetar al anului 2012, performanţele 
economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum şi noile 
reglementări privind gestiunea crizei economice. 

 
          Având în vedere că, este îndeplinită procedura aplicată pentru 
asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, potrivit 
actelor normative în vigoare, faţă de cele prezentate, a fost elaborat 
proiectul de buget alăturat, pe care îl supunem Consiliului Judeţean 
Mureş, spre adoptare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Ciprian Dobre 
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