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HOTĂRÂREA NR. 52 

                                        din 27 martie 2014 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.4.855/21.03.20142014 a Direcției Economice la 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru 
anul 2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Potrivit Ordinului nr.167 al Ministerului Sănătății din 13 februarie 2014 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art.18 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,  

Având în vedere dispozițiile art.19 și art.61 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1.  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.14/2014 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014, se modifică și se completează după cum 
urmează: 

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

”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2014 la venituri în sumă 
de 276.907.500  lei și la cheltuieli în sumă de 328.609.500 lei, pe secțiune de 
funcționare și secțiune de dezvoltare.” 

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art. 6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor 
finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș, cu detalierea 
cheltuielilor pe articole și alineate conform anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/102.” 

3. Anexele nr.1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/6, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19,  2/35, 2/41, 2/78, 
2/83, 2/85, 2/86, 3, 3/7, 3/11, 4/1, 4/2, 5, 5/3, 7 și 10 la HCJ nr.14/2014 se 
modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a, 2/5/a, 2/6/a, 
2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 2/19/a,  2/35/a, 2/41/a, 2/78/a, 2/83/a, 2/85/a, 
2/86/a, 3/a, 3/7/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a, 5/a, 5/3/a, 7/a și 10/a. 
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4. După anexa nr.2/99 se introduc trei  anexe noi, nr.2/100, 2/101 si 2/202. 

Art.2. Anexele nr.  1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a, 2/5/a, 2/6/a, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 

2/19/a,  2/35/a, 2/41/a, 2/78/a, 2/83/a, 2/85/a, 2/86/a, 2/100, 2/101, 2/102, 3/a, 

3/7/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a, 5/a, 5/3/a, 7/a și 10/a  fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. 

Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureș și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Mureș. 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                              

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 4.855/21.03.2014 

Dosar: VII/B/2 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului  
Judeţean Mureş pentru anul 2014 

 

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Mureş poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

Prin adresa nr.707/753/04.02.2014, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Mureş comunică Spitalului Municipal „ Dr. Gheorghe Marinescu ” Târnăveni 
alocarea sumei de 28.000 lei, suplimentar pentru implementarea programelor 
de sănătate publică. De asemenea prin adresa nr.1221/19.02.2014, Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Mureş comunică Spitalului Clinic Judeţean Mureş 
alocarea sumei de 4.139.000 lei, pentru finanţarea programelor de sănătate 
publică. Propunem majorarea bugetelor celor două spitale cu sumele sus 
amintite. 

Potrivit Ordinului nr.167 al Ministerului Sănătăţii din 13 februarie 2014  pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art.18 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
art.12 alin(2) „Sumele aferente plăţii bursei de rezidenţiat se prevăd în bugetul 
unităţii plătitoare la titlul 59 - Alte cheltuieli, articolul 59.01 - Burse”. 
Precizăm că potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr.14/2014 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014, sumele 
pentru plata acestor burse pentru rezidenţi au fost cuprinse la titlul „ Cheltuieli 
de personal” , art.10.01.30 „ Alte drepturi salariale în bani”.Propunem 
efectuarea acestor modificări în baza ordinului sus amintit, la Spitalul Clinic 
Judeţean Mureş, respectiv Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu ” 
Târnăveni. 

În baza adresei nr.415/13.03.2014 Primăria Comunei Ideciu de Jos comunică 
Căminului pentru Persoane Vîrstnice Ideciu că urmează să le vireze suma de 
56.000 lei, reprezentând 40% din drepturi câştigate prin sentinţa nr. 204/2012 
şi sentinţa nr. 3844/2012. Drepturile câştigate de salariaţi sunt din perioada 
când această instituţie era în subordinea primăriei. Propunem majorarea 
bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu cu suma respectivă. 

Potrivit contractului de sponsorizare nr.218715/2013, compania AQUA SERV SA  
a virat în contul Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 
Artistică Mureş suma de 2.500 lei.Ţinându-se seama de prevedereile legale, 
această sumă a fost virată în contul Consiliului Judeţean Mureş, urmând să fie  



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   2/3 

 

 

redirecţionată către această instituţie după rectificare. Astfel, propunem 
majorarea bugetului Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 
Artistică Mureş. 

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale,   
art.1^ 2 alin (2), autoritatea finanţatoare va delimita cuantumul sumei 
necesare pentru finanţarea programului/programelor prioritar/prioritare şi va 
constitui un fond pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de 
urgenţă, reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai puţin de 2%. 
Propunem constituirea acestui fond potrivit detalierii „ Proiecte culturale de 
urgenţă” în sumă de 32.000 lei prin diminuarea cu aceeaşi sumă a detalierii     
„ Proiecte culturale”.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.14/2014 de aprobare a bugetului 
de venituri şi cheltuieli a Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014, 
indemnizaţiile pentru transportul cadrelor didactice de la şi până la locul de 
muncă  din cadrul instituţiilor de invăţământ special au fost cuprinse la Titlul 
Cheltuieli de personal, art.10 alin. 01.15. Potrivit anexei nr.4 din Legea 
nr.356/2013, Legea bugetului de stat pentru anul 2014, se precizează că aceste 
deplasări se vor achita din economii la titlul „ Bunuri şi servicii”, art.20.01.07  
„ Transport”. Propunem aceste modificări cu încadrare în bugetul aprobat 
iniţial. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.14/2014 privind aprobarea 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014 pentru RA Aeroportul 
Transilvania Tg.Mureş au fost aprobate sume pentru finanţarea activităţilor 
curente pe titlul 51.01.05, respectiv pentru investiţii, titlul 55.01.13. Potrivit 
adresei nr.415.314/12.02.2014 a Ministerului Finanţelor privind modificarea 
clasificaţiei bugetare, propunem reaşezarea sumelor pe titlul 55.01.18 pentru 
finanţarea activităţilor curente, respectiv pentru investiţii  pe titlul  55.01.56, 
în cadrul aceluiaşi volum. 

Prin adresa nr. 4323/2014, Spitalul Clinic Judeţean Mureş , urmare a Procesului 
verbal de control şi conformare întocmit de către Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă solicită includerea în lista de investiţii a unor noi obiective:  

- ascensor tip targă , imobil str. Gheorghe Marinescu nr.1( cu rezistenţă la 
foc); 

- modificarea punctului de lift( înălţarea celui existent precum şi modificarea 
în partea superioară ); 

- ignifugarea uşilor la liftul existent cu vopsele termospumate şi rezistenţă la 
foc; 

- racordarea secţiei ATI la reţeaua publică de apă suplimentat cu pompa de 
apă şi doi hidranţi; 

- paravan de protecţie împotriva radiaţiilor pentru scintigrafie. 
 
Se propune finanțarea acestor obiective prin realocarea sumelor cuprinse în 
bugetul aprobat, precum și scoaterea din programul de investiții a obiectivelor 
propuse a fi finanțate din Fondul Ministerului Sănătății, urmând a fi 
reprogramate după încheierea contractelor de finanțare cu Ministerul Sănătății. 
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Prin adresa nr.2765/2014, Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare 
Proiecte solicită alocarea de fonduri suplimentare în valoare de 1.409.000 lei 

pentru proiectul„ Sistem de Managagement Integrat al Deşeurilor Solide în 
judeţul Mureş, urmare a actelor adiţionale încheiate în vederea finalizării 

investiţiei. Propunem alocarea sumei menționate din sumele provenite din 
rambursări de fonduri şi din cele prevăzute în programul de investiţii pentru 
obiectivele de investiții aferente proiectelor la care sunt depuse cereri de 
finanțare. 
 
Modificările prezentate se regăsesc în anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a, 
2/5/a, 2/6/a, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 2/19/a,  2/35/a, 2/41/a, 2/78/a, 
2/83/a, 2/85/a, 2/86/a, 2/100, 3/a, 3/7/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a, 5/a, 5/3/a, 
7/a și 10/a   

Faţă de cele de mai sus, propunem proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Ciprian Dobre                                                                            Bartha Iosif     
                                   
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                               Întocmit: şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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