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HOTĂRÂREA NR.125 

                                     din 11 septembrie 2014 

 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.15.290/04.09.2014 a Direcției Economice la proiectul 

de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru 

anul 2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Potrivit Ordonanței Guvernului nr.9/31 iulie 2014 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2014,  

Având în vedere dispozițiile art.19 și art.49 alin.(4), (5) 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.I.  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. Art.1 se modifică și se completează după cum urmează: 

”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2014 la venituri în sumă 

de 277.114.500 lei și la cheltuieli în sumă de 328.816.500 lei, pe secțiune de 

funcționare și secțiune de dezvoltare.” 

2. Art.6 se modifică și se completează după cum urmează: 

”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 nr.2/1 până la 

nr.2/135.” 
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3. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/5/a, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/b, 2/19/a, 2/20/a, 

2/21, 2/22, 2/24, 2/28/a, 2/76, 2/84, 2/88, 2/99, 2/113, 3/b, 4/1/b, 7/b, 8/a, 

9/a, 9/1/a și 10/a la HCJ nr.14/2014 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 

nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/5/b, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/c, 2/19/b, 2/20/b, 2/21/a, 

2/22/a, 2/24/a, 2/28/b, 2/76/a, 2/84/a, 2/88/a, 2/99/a, 2/113/a, 3/c, 4/1/c, 

7/c, 8/b, 9/b, 9/1/b și 10/b. 

4. După anexa nr.2/124 se introduc 11 anexe noi: nr.2/125, 2/126, 2/127, 

2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 2/132, 2/133, 2/134 și 2/135. 

Art.II. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/5/b, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/c, 2/19/b, 

2/20/b, 2/21/a, 2/22/a, 2/24/a, 2/28/b, 2/76/a, 2/84/a, 2/88/a, 2/99/a, 2/113/a, 

2/125, 2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 3/c, 

4/1/c, 7/c, 8/b, 9/b, 9/1/b și 10/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. 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. 15.290/04.09.2014 

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 ORDONANŢA   Nr. 9/ 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2014, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, județului Mureș se alocă suma de 
47.000 lei pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de 
resurse şi asistenţă educaţională. Se propune cuprinderea sumei alocate, pe parte 
de venituri și pe parte de cheltuieli în bugetul instituțiilor subordonate .  
 
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. 
 
Prin adresa nr. 15170/2014, Direcţia Tehnică propune redistribuirea sumei de 
3.007.400 lei, în baza solicitării instituțiilor, pentru următoarele obiective: 
 
Reparații  87.400 lei; 
 
 
INVESTIȚII   
Capitolul nr.66 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ   
  
• Proiectare plus execuție scara exterioara  de evacuare imobil str. Gh. 
Marinescu nr.1  ( secția ATI  si secția Gastroenterologie), in valoare totala            
350.000 lei  ; 
• Lucrări de reparații capitale imobil Clinica boli infecțioase I, in valoare 
totală  de    300.000 lei ; 
• Lucrări instalație gaze natural Clinica Ginecologie in valoare de    25.000 lei; 
• Reparații capitale Compartiment Medicina Muncii in valoare de   100.000 lei; 
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• Autoturism ( programul rabla)  in valoare de                                90.000 lei;  
• Boiler preparare apă caldă menajeră 500 l- 3 buc                         18.000 lei; 
• Modificarea puţului de lift (înălţarea celui existent precum şi modificarea în 
partea superioară)                                                                                30.000 lei; 
• Polisomnograf diagnostic + software +accesorii funcționale +sistem video 
complet, estimat la o valoare de 170.000 lei; 
• Amplasarea si montarea a trei semibariere asupra imobilului ce aparține 
domeniului public situat pe B-dul 1 dec 1918 nr. 24-26  in valoare de    25.000 lei; 
• Reînnoirea unui nr. de 250 licențe antivirus                                 26.000 lei; 
• Biomicroscop tip Hagstreit cu tonometru de aplanatie Goldman si camera de 
luat vederi pentru clinica oftamologie                                                107.000 lei; 
• Tonometru non-contact necesar in diagnosticarea pacienților cu glaucom 
pentru clinica oftalmologie                                     56.000 lei; 
• Sondă convexă pentru abdomen                  34.000 lei; 
• Ecograf cu sondă convexă (2-6 MHz) cu sondă convexă şi sondă liniară  (5-15 
MHz) 85.000 lei; 
• Concentrator de oxigen – 2 buc                     9.000 lei;                                                                                                   
 
 
SPITALUL MUNICIPAL TÂRNĂVENI   
• Reparaţii capitale Secția Interne                      144 000 lei; 
• Reparaţii capitale drumuri şi alei                        19 000 lei; 
 
Capitolul 84 : 
• Dotarea cu utilaje a Serviciului Public de Întreţinere Drumuri Judeţene, in 
valoare  1.332.000 lei 
 
 
De asemenea, prin adresa nr. 15139/2014, Direcția Tehnică propune redistribuirea 
sumelor în cadrul volumului aprobat aferent programului de lucrări la drumurile 
judeţene în anul 2014, pentru următoarele obiective: 
Întocmire documentaţii tehnice                                    100.000 lei; 
Plombări                                                                  457.000 lei; 
Execuție Pod peste Valea Şaeş pe DJ 106, km 88+962   3.900.000 lei; 
 
 
Prin adresele nr. 14705 și 460 /2014 Direcţia de Dezvoltare Regională şi 
Implementare Proiecte solicită alocarea prin redistribuire de sume:    
 
 
 448.000 lei, pentru cofinanțarea proiectului ”Îmbunătăţirea intervenţiilor în 

situaţii de urgenţă în zone greu accesibile ”; 
  93.000 lei, pentru regularizări de sume cu Administrația Fondului pentru 

Mediu în cadrul proiectului Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 
degradate - Perimetrul de ameliorare - Valea Sînmartinului – Cetegău, com. Rîciu; 
 
 
Se redistribuie din sumele cuprinse în buget la ”Alte acțiuni”, pentru proiectele 
aprobate prin hotărâri următoarele sume:  
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- 165.000 lei pentru finanțarea proiectului  „Crearea identităţii vizuale a 

judeţului Mureş în vederea dezvoltării şi consolidării turismului în zonă”;  
- 2000 lei Organizare atelier de lucru al profesioniştilor cu rol şi atribuţii în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie de către Institutul Est 
European de Sănătate a Reproducerii; 

- 65.000 lei pentru Comemorarea a 70 de ani de la bătălia de la Oarba de Mureș; 
 
  Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe titluri de cheltuieli şi pe 
ordonatori de credite sunt prevăzute în anexele din proiectul de hotărâre. 
 
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Ciprian Dobre                                                                            Bartha Iosif     
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