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HOTĂRÂREA NR.149 
                                      din 20 octombrie 2014 
 
pentru modificarea și completarea unei anexe la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.18.137/20.X.2014 a Direcţiei Economice, precum            

și avizul comisiilor de specialitate,  

Potrivit prevederilor art. 44 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Anexa nr. 7/c  la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.14/2014 

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 

7/d care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcţiile 

Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE                                                                   Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                          SECRETAR 

                                                                                                                                       Paul Cosma 
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               Nr.18.137/20.10.2014 

              

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea unei anexe la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului 

Județean Mureș , cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

Prin nota internă nr. 18084/17.10.2014 Direcţia Tehnică a  transmis Direcţiei Economice 

detalierea pe utilaje şi cantităţi a sumei globale aprobate în anexa 7/c la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean 

Mureș, cu modificările și completările ulterioare, pentru dotarea cu utilaje a Serviciului 

Public de Întreţinere Drumuri Judeţene, respectiv solicitarea de realocare a sumei de 

2.816.500 lei de la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni 

km 0+631-4+726 (execuţie lucrări)”  la obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem  rutier pe 

DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 

136A km 0+000 - 3+800” în vederea demarării procedurilor de achiziţie a serviciilor de 

elaborare a proiectului tehnic şi a contractului de execuţie lucrări. 

Modificările solicitate sunt evidenţiate în lista obiectivelor de investiţii aprobate pentru 

Consiliul Judeţean Mureş în anexa 7/d la proiectul de hotărâre, în cadrul poziţiilor 1.1, 1.2  

şi 2.1-2.6  din capitolul 84 (transport rutier).  

Având în vedere prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre aprobare proiectul 

de hotărâre anexat. 

 

  

PREŞEDINTE                                                           DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre                                                                    Bartha Iosif  
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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