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DISPOZIŢIA NR. 288 

din 30 decembrie 2013 
privind rectificarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal 

„Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, pentru anul 2013 
 
 

 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 
Având în vedere Referatul nr. 25.036/30.12.2013 al Direcţiei Economice, 
În baza art.50 şi art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul articolului 106 alin.(1) şi a art. 107, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, 
În temeiul prevederilor Dispoziţiei nr.282/23.12.2013  privind delegarea  

atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

 
dispune: 

 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al 
Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni conform anexelor  3/h, 4/1/f 
şi  4/2/e , care fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Bugetele rectificate vor fi validate în şedinţa autorităţii deliberative din 
data de 30 ianuarie 2014. 

Art.3.  De ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii răspund Spitalul Clinic 
Judeţean Mureş,  Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni şi direcţiile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
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                    Ovidiu Dancu 
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REFERAT 
privind modificarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al Spitalului 

Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, pentru anul 2013 
 
 

Prin adresele nr.14.465/30.12.2013 şi 15.269/30.12.2013 ale Spitalului Clinic 
Judeţean Mureş şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni  se 
comunică ultimele modificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013. 

Modificările intervenite privesc diminuări sau suplimentări la diverse categorii de 
venituri, după cum urmează: 
_____________________________________________________________________ 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş:                                                 +938.821 lei 
- venituri din contractul încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 

Mureş                                                                                           +4.793.917 lei 

- venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Mureş 
                                                                                             - 121.896 lei 
- venituri din prestări servicii                                                   -3.775.000 lei 

- venituri din cercetare, donaţii                                                   +41.800 lei 
Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni:                   - 1.372.680 lei 
- venituri din contractul încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 

Mureş                                                                                          - 1.374.680  lei 
-  venituri din valorificarea produselor din activit.anexe                   - 1.000 lei 

- venituri  din donaţii, sponsorizări, prestări serv.                          + 3.000 lei 

 

Ţinând seama de prevederile articolului nr.82 din Legea nr.273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
aprobarea acestor bugete, conform anexelor nr. 3/h, 4/1/f şi 4/2/e, urmând ca,  în 

şedinţa  autorităţii deliberative din data de  30 ianuarie 2014, să se valideze aceste 
modificări. 
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Întocmit: consilier Florentina Tanţoş ______________ 
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc ______________ 
Nr. exemplare: 1 
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