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HOTĂRÂREA NR.13 

din 30 ianuarie 2014 

 

pentru validarea Dispoziţiei nr.288/30 decembrie 2013 privind rectificarea 

bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe  Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2013 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.1244/23.01.2014 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi 82 din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi ale art.97 alin. (1) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se validează Dispoziţia nr.288/30 decembrie 2013 privind rectificarea 

bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Spitalul Clinic Judeţean Mureş, 

Spitalul  Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni şi direcţiile de specialitate 

din cadrul Consiliului Judeţean  Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp


 

 

 

 

Nr. 1244/23.01.2014 
Dosar VII/C/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr.288/30 decembrie 

2013 privind rectificarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe  Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2013 

 

 

În conformitate  cu prevederile articolului 19 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba rectificarea 

bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. 

 

De asemenea, potrivit articolului nr. 82 din cadrul aceleiaşi legi,  diminuarea 

respectiv majorarea bugetelor  se poate aproba prin dispoziţie a autorităţii 

executive, urmând ca, în şedinţa autorităţii deliberative să se valideze 

modificările respective. 

Prin adresele nr. 14.465 şi 15.269 din 30 decembrie 2013, Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, au comunicat 

modificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ca urmare a ultimelor acte 

adiţionale transmise de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi Direcţia de 

Sănătate Publică Mureş. 

 

Ca urmare, prin Dispoziţia nr.288/30 decembrie 2013, a fost aprobată rectificarea 

bugetelor celor două unităţi sanitare cu sumele comunicate, urmând ca aceasta să 

fie validată în cadrul şedinţei de consiliu judeţean din 30 ianuarie 2014. 

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

alăturat.   

 

 

PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                               

Ciprian Dobre                                                                            Bartha Iosif     

 

 
 
 
Întocmit: consilier Florentina Tanţoş                                                                      
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