
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 145 

                                       din 6 octombrie 2014 

 
pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 
2014, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.17103/06.10.2014 a Direcției Economice la proiectul de 
hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014, cu 
modificările și completările ulterioare, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

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, coroborat cu prevederile art.55 din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin HCJM nr.87/2012,cu modificările 
și 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. Anexele nr. 1/c, 1/2/c, 2/42, 2/78/b, 2/83/a, 5/a, 5/1, 5/2, 5/3/a și 10/b la HCJ 
nr.14/2014 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/d, 1/2/d, 2/42/a, 
2/78/c, 2/83/b, 5/b, 5/1/a, 5/2/a, 5/3/b și 10/c, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din cadrul 
Consiliului Județean Mureș. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                                       Contrasemnează                                                              

Ciprian Dobre                                                                              SECRETAR 

                                                                                                                                            Paul Cosma 
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               Nr. 17103/06.10.2014 

              

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea unor anexe  la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş  nr. 14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş pentru anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3361/27.11.2013, 

Consiliul Judeţean Mureş a fost autorizat să contracteze un împrumut în valoare de 

40.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, proiectul „Reabilitarea, modernizarea DJ135 

Măgherani-Sărăţeni” şi axa prioritară 5, proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor”, 

precum şi prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul „Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”.  

Având în vedere dificultăţile întâmpinate în execuţia lucrărilor din cadrul proiectului „Parc 

auto pentru sporturi cu motor”, care fac imposibilă utilizarea componentei finanţării 

rambursabile aprobate şi contractate pentru cofinanţarea şi prefinanţarea acestui proiect 

până la finele perioadei de tragere a creditului, prin hotărârea nr.128/2014, Consiliul 

Judeţean Mureş a aprobat modificarea listei investiţiilor finanţate din împrumut, astfel: 

Nr. 
crt. 

Obiectivul de 
investiţii 

Suma aprobată 
iniţial din 
împrumut 

-lei- 

Influenţă 
-lei- 

Suma 
actualizată 

din împrumut 
-lei- 

1 Parc auto pentru 
sporturi cu motor 

20.000.000 -19.986.000 14.000 

2 Sistem de management 
integrat al deşeurilor 

solide în judeţul Mureş 

10.000.000 4.986.000 14.986.000 

3. Reabilitarea, 
modernizarea DJ135 
Măgherani - Sărăţeni 

10.000.000 15.000.000 25.000.000 

 TOTAL 40.000.000 0 40.000.000 
 

Modificările aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 128/2014 au fost 

notificate Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale prin adresa nr. 16086/2014, fiind 

obţinut avizul nr.         /02.10.2014.  
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Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea unor anexe aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  nr. 14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş pentru anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

proiectului de hotărâre supus spre aprobare. 

 

  

PREŞEDINTE                                                           DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                                                                    Bartha Iosif  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin 

               Friss Csaba 
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