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HOTĂRÂREA NR.90 

                                                 din 26 iunie 2014 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.10.709/24.06.2014 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.267 al Ministerului Sănătății din 7 martie 2014 privind modificarea și 
completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1.043/2010,  

Având în vedere dispozițiile art.19, art.49 alin.(4), (5) și (6), art.61 alin. (3) și (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, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

1. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a, 2/3, 2/8, 2/9, 2/18/a, 2/20, 2/28, 2/31, 2/33, 
2/34, 2/44, 2/57, 2/58, 2/59, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/78/a, 2/82, 2/101, 3/a, 3/1, 3/3, 
3/5, 3/6, 3/11/a, 3/12, 4/1/a, 7/a, 8, 9 și 9/1  la HCJ nr.14/2014 se modifică și se 
înlocuiesc cu anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/1/b, 2/3/a, 2/8/a, 2/9/a, 2/18/b, 2/20/a, 
2/28/a, 2/31/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/44/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/70/a, 2/71/a, 
2/72/a, 2/73/a, 2/78/b, 2/82/a, 2/101/a, 3/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/11/b, 
3/12/a, 4/1/b, 7/b, 8/a, 9/a și 9/1/a. 

2. După anexa nr.2/102 se introduc 22 de anexe noi, nr.2/103, 2/104, 2/105, 2/106, 
2/107, 2/108, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115, 2/116, 2/117, 2/118, 
2/119, 2/120, 2/121, 2/122, 2/123 și 2/124. 

Art.2. Anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/1/b, 2/3/a, 2/8/a, 2/9/a, 2/18/b, 2/20/a, 
2/28/a, 2/31/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/44/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/70/a, 2/71/a, 
2/72/a, 2/73/a, 2/78/b, 2/82/a, 2/101/a, 2/103, 2/104, 2/105, 2/106, 2/107, 2/108, 
2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115, 2/116, 2/117, 2/118, 2/119, 2/120, 
2/121, 2/122, 2/123, 2/124, 3/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/11/b, 3/12/a, 4/1/b, 
7/b, 8/a, 9/a și 9/1/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. 

 

PREŞEDINTE                                                                                Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                                       SECRETAR 
                                                                                                                                                         Paul Cosma 
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Nr. 10709/24.06.2014 

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. 

În urma analizei execuţiei bugetare, a solicitărilor și propunerilor fundamentate  

ale instituţiilor subordonate, rezultă necesitatea şi oportunitatea redistribuirii unor 

sume în cadrul volumului bugetului aprobat și alocarea pentru obiective și 
activități a veniturilor proprii suplimentare realizate după cum urmează: 

Majorări ale veniturilor proprii la următoarele instituții: 

Capitolul nr.51 

Consiliul Judeţean Mureş, veniturilor proprii din închirieri, suma de 160.000 lei 

Instituții subordinate finanțate din venituri proprii și transferuri 

Capitolul nr.66 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş, majorarea veniturilor proprii cu 113000 
lei,astfel: 100.000 lei din cercetare,13.000 lei din donaţii şI sponsorizări; 
Fond propriu de dezvoltare, suma de 8.902 lei. 
 
 
Capitolul nr.67 

Muzeul Judeţean Mureş, majorarea veniturilor proprii  cu suma de 66.ooo 
lei,finanţare asigurată de Administraţia Fondului Cultural Naţional Bucureşti 
pentru proiectul cultural “SAMARIS’. 

 

Potrivit articolului 49 din Legea nr.273/ 2006, cu modificările și completările 
ulterioare, în situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive 
obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot 
propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea 
redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii. 
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Având  în vedere amânarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții   
”Sistematizare circulaţie rutieră şi pietonală şi Amenajare parcare supraetajată  
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş” se  propune redistribuirea 
sumei de 1.558.000 lei, și a sumei de 30.924 lei rămase în urma contractării 
lucrărilor de investiții la Spitalul Clinic Judeţean Mureș. De asemenea se 
propune redistribuirea sumei de 470.000 lei de la alte acțiuni,  în urma 
renunțării la organizarea unor evenimente culturale. 
Sumele de mai sus se propun a fi alocate  următoarelor obiective și activități:  

 

Reparații 

Capitolul nr.51 

                              Reparaţii imobil P-ţa Trandafirilor nr.5, suma de 200.000 lei  

Amenajare spaţiu administrativ, suma de 160.000 lei 

Capitolul nr.54 

Reparaţii curente sediu Salvamont, suma de 7.000 lei 

Capitolul nr.67 

Muzeul Judeţean, service 3 centrale termice, suma de 10.000 lei 

Capitolul nr.68 

Reparaţii acoperiş la Cămin Persoane Vârstnice Ideciu, suma de 10.000 lei 

 

Bunuri și servicii 

Capitolul nr.66 

Spitalul Clinic Judeţean Mureș, transferuri pentru cheltuieli administrative, 
suma de 160.000 lei; 

Servicii de întocmire documentaţii tehnico-cadastrale pentru Clinica ORL 
Mureş, Spitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" Tîrnăveni, fosta Clinica Sportivă şi 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  Mureş, 19.000 lei; 

Capitolul nr.74 

Proiect SMIDS – cheltuieli conexe, energie electrică, suma de 71.000 lei 
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Investiții 

Capitolul nr.51 

Achiziții Autoutilitare  (3 buc), suma de 260.000 lei; 

Capitolul nr.65 

Amenajare acces principal şi secundar”pentru Centru de Incluziune nr.3 SAM 
Reghin,suma de 164.000 lei 

Capitolul nr.66 Spitalul Clinic Judeţean Mureş, 

Reînnoire licenţe antivirus, suma de 2667 lei 

Achiziție Maşină de spălat automată, suma de 6.235 lei 

Lucrări de amenajare spaţii în vederea mutării anatomiei patologice, suma de 
30.924 lei 

Capitolul nr.67 

Teatru Ariel,lucrări nedecontate ,suma de 426.000 lei 

Filarmonica de Stat,achiziţii instrumente,suma de 90.000 lei 

Muzeul Judeţean,investiţii,suma de 378.000 lei, pentru Clădire Cetatea 
Medievală - mansardare,consolidare şi amenajare curte interioară,reabilitare 
faţade 256.000 lei, Obiecte muzeale secţia de istorie 70.000 lei, Taxe ISC 
pentru obiectivul "Extindere şi mansardare clădire birouri şi depozite la Secţia 
de Ştiinţe ale Naturii 10.000 lei, Expertiză tehnică+DALI "Reabilitare exterioară 
a Palatului Culturii" 24.000 lei, Licenţe programe editare grafică 18.000 lei. 

Capitolul nr.68 

Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Mureş,dotări,suma de 
110.000 lei, dotări autoturisme ( 2 buc);  

Drum de acces la Brâncovenești, CRRN Primula şi CRRN Sf. Maria,suma de 60000 
lei 

Capitolul nr.84 

Taxă ISC, Extindere şi copertină faţadă sudică aerogară,suma de 19.000 lei 

Asistenţă tehnică din partea proiectantului DJ 135,suma de 40.000 lei 

Reaşezări de sume în cadrul aceluiaşi volum bugetar; 

Capitolul nr.51  

Consiliul Judeţean Mureş, 

 Program de intervenţii integrate pentru șomeri, schimbare sursa de finanţare, 
titlu 56,  suma de  101.000 lei  
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Capitolul nr.54 

Direcţia de Evidenţă a Persoanei,prin diminuarea secţiunii de funcţionare şi 
alocare pentru Soft calculatoare,suma  de 7.000 lei 

Serviciul de Pază a Obiectivelor de interes Judeţean,reaşezări între articole şi 
alineate,suma de 10.000 lei 

  

Capitolul nr.84  Drumuri şi poduri 

În Anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.14/2014  la capitolul D 
- Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice – punctul 2, pentru 
”Îmbrăcăminţi uşoare rutiere” pe DJ153G Sînger-Papiu Ilarian-Ursoaia km 
6+948-7+790 şi  DJ 154A  Reghin - Deda - Filea  km 23+050-24+050 + pod km 
23+310, s-a prevăzut suma de 3.353.000 lei. 

În urma finalizării procedurilor de achiziţie publică şi încheierii contractelor de 
execuţie, a rezultat o economie totală de 1.090.000 lei. 

Această sumă se propune a fi repartizată astfel: 

- 330.000 lei la capitolul „B - Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă 
a drumurilor publice - punctul 1.1- Plombări”.  

- 760.000 lei la capitolul „C - Lucrări şi servicii privind întreţinerea 
periodică a drumurilor publice – punctul 1- Covoare bituminoase”. 

Menţionăm că este în derulare procedura de achiziţie a lucrărilor de covoare 
bituminoase pe 10,085 km de drumuri judeţene 

La Capitolul „E - Obiective de investiţi” cuprins în anexa nr.9, s-a prevăzut 
suma de 17.013.000 lei. În cadrul acestuia se propun spre aprobare următoarele 
modificări, care nu influenţează suma totală a capitolului: 

- la pct.1 - Documentaţii tehnico – economice, se suplimentează suma 
iniţială cu suma de 75.000 lei, sumă necesară întocmirii studiului de 
fezabilitate şi elaborarea avizelor necesare pentru lucrarea „Reabilitare DJ151C 
Zau de Cîmpie - Valea Largă  km 8+500-11+500” aflată în programul de 
investiţii; 

- la pct.2 - Reabilitare drumuri judeţene, se reduce suma iniţială cu 75.000 
lei, având în vedere că la această dată lucrările sunt în fază de proiectare. 

Având în vedere proiectele de infrastructură de transport pentru care Consiliul 
Judeţean Mureş doreşte obţinerea finanţării în perioada 2014-2020 în cadrul 
Programului Operaţional Regional, la punctul 3 din „Lista cheltuielilor de 
Investiţii si Reparaţii capitale drumuri judeţene – 2014” - Anexa nr.9/1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.14/2014” vor fi cuprinse în ordine 
prioritară următoarele drumuri judeţene pentru întocmirea documentaţiilor 
tehnice (SF,PT,DE, avize, etc.), în vederea reabilitării sistemului rutier al 
acestora (inclusiv podurile):  
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-DJ 151B Ungheni-Căpîlna de Sus - Bahnea - limită judeţ Sibiu şi DJ142 
Târnăveni - Bălăuşeri;  

-Tg. Mureş-Band-Şăulia şi Luduş-Sărmaşu - lim. Jud. Bistriţa Năsăud (DJ152A 
km, DJ151A şi DJ 151); 

-DJ 151D Ungheni – Acăţari; 

La punctul 3 din Anexa nr.9/1 se propune cuprinderea sumelor necesare 
elaborării documentaţiilor tehnice (SF,PT,DE, avize, etc.) aferente unor lucrări 
de refacere/reabilitare poduri/podeţe care au fost expertizate, şi anume: 

- podul de beton armat pe drumul judeţean DJ135 Tîrgu Mureş-Miercurea    
Nirajului, km 3+735 în localitatea Livezeni, judeţul Mureş;  

- podeţ pe DJ142 Tîrnăveni-Bălăuşeri, km 4+516; 

- podeţ pe DJ151B Ungheni-Căpâlna de Sus-Bahnea-lim. jud. Sibiu, km 0+900;  

- pod de beton armat pe DJ106 lim. jud. Sibiu-Apold-Sighişoara, km 93+487. 

 
Modificările propuse se regăsesc în anexele prezentate în proiectul de hotărâre. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                               

Ciprian Dobre                                                                            Bartha Iosif     
                                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                               Întocmit: şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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