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HOTĂRÂREA NR.181 

                                    din 11 decembrie 2014 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 
2014 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 21614/10.12.2014 a Direcției Economice la 

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean 
Mureș pentru anul 2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Potrivit HG nr.1056/26.11.2014 privind alocarea unor sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităților de 
învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, precum și ale 
unităților de învățământ special de stat finanțate din bugetele proprii ale 
județelor,  

În conformitate cu prevederile OUG nr.74/03.12.2014 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare, 

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

”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean pe anul 2014 la venituri în sumă 
de 297.875.900 lei și la cheltuieli în sumă de 349.577.900 lei, pe secțiune de 
funcționare și secțiune de dezvoltare.” 

2. Art.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 
nr.2/1 până la nr.2/140.” 

3. Anexele nr. 1/e, 1/1/d, 1/2/e, 2/1/c, 2/7, 2/8/b, 2/9/b, 2/10, 2/13/a, 
2/16/c, 2/17/c, 2/18/d, 2/19/c, 2/21/b, 2/22/a, 2/30/a, 2/31/b, 2/32/a,  
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2/33/b, 2/34/b, 2/38, 2/43, 2/44/b, 2/45/a, 2/46/a, 2/47/b, 2/48/a, 
2/49/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/b, 
2/58/b, 2/59/b, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 
2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/78/c, 2/79, 2/83/b, 2/87, 2/88/b, 2/89, 
2/113/a, 3/d, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/a, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/a, 3/9/a, 

3/10, 3/11/c, 3/12/b, 4/1/d, 4/2/b, 7/e, 8/c și 9/1/c la HCJ nr.14/2014 
se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/f, 1/1/e, 1/2/f, 2/1/d, 

2/7/a, 2/8/c, 2/9/c, 2/10/a, 2/13/b, 2/16/d, 2/17/d, 2/18/e, 
2/19/d, 2/21/c, 2/22/b, 2/30/b, 2/31/c, 2/32/b, 2/33/c, 2/34/c, 
2/38/a, 2/43/a, 2/44/c, 2/45/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/49/b, 
2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/c, 
2/58/c, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 
2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/78/d, 2/79/a, 2/83/c, 2/87/a, 
2/88/c, 2/89/a, 2/113/b, 3/e, 3/1/c, 3/3/c, 3/4/b, 3/5/c, 3/6/c, 
3/7/c, 3/8/b, 3/9/b, 3/10/a, 3/11/d, 3/12/c, 4/1/e, 4/2/c, 7/f, 
8/d și 9/1/d. 

4. După anexa nr.2/137 se introduc 3 anexe noi: nr.2/138, 2/139 și 
2/140. 

Art.2. Anexele nr.1/f, 1/1/e, 1/2/f, 2/1/d, 2/7/a, 2/8/c, 2/9/c, 2/10/a, 
2/13/b, 2/16/d, 2/17/d, 2/18/e, 2/19/d, 2/21/c, 2/22/b, 2/30/b, 2/31/c, 
2/32/b, 2/33/c, 2/34/c, 2/38/a, 2/43/a, 2/44/c, 2/45/b, 2/46/b, 2/47/b, 
2/48/b, 2/49/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 
2/57/c, 2/58/c, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 
2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/78/d, 2/79/a, 2/83/c, 2/87/a, 2/88/c, 
2/89/a, 2/113/b, 2/138, 2/139, 2/140, 3/e, 3/1/c, 3/3/c, 3/4/b, 3/5/c, 
3/6/c, 3/7/c, 3/8/b, 3/9/b, 3/10/a, 3/11/d, 3/12/c, 4/1/e, 4/2/c, 7/f, 8/d și 
9/1/d  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.21614/10.12.2014 
Dosar: VID1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

 

În conformitate cu prevederile articolului 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 de credite. 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare şi a Hotărârii de Guvern 
nr.1056/2014,bugetul Consiliului Judeţean Mureş se majorează cu suma de 
1.384.900 lei astfel:  

-549.000 lei Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului,hotărâri judecătoreşti pentru plata 
salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 

- 268.900 lei Sume defalcate din TVA lei pentru echilibrarea bugetului judeţean 
pe anul 2014,pentru achitarea arieratelor; 

-500.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de   învăţământ 
special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor  pentru plata 
salariilor, sporurilor şi îndemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege,precum şi plata contribuţiilor aferente acestora. 

- 67.500 lei contribuția municipiului Tg. Mureș la Comemorarea a 70 de ani de 
la bătălia de la Oarba de Mureș; 

Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014 cu 
sumele respective. 

Prin adresa nr.15304/2014 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţia Socială 
Mureş ne comunică diminuarea anexei „Transferuri pentru finanţarea 
drepturilor acordate persoanelor cu handicap„ cu suma de 10.000 lei. 

Propunem rectificarea în minus la venituri şi cheltuieli a bugetului pe anul 2014 
cu această sumă. 

Prin Decizia nr.329822/10.12.2014 Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mureş comunică majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 
cu  suma de  4.907.000 lei. 

Se suplimentează cu această sumă prevederile cheltuielilor de personal din 
sumele rezervate cu această destinaţie în bugetele instituţiilor subordonate şi  
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în fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş,reprezentând 
salarii şi titluri executorii spre utilizare în conformitate cu prevederile 
articolului 19 aliniat (4) din OUG nr.74/2014. 

În urma analizării execuţiei bugetelor pe 11 luni ale instituţiilor subordonate şi 
în baza solicitărilor fundamentate ale acestora se propun unele reaşezări de 
sume între articole şi alineate în cadrul volumului bugetar aprobat, respectiv 
din redistribuiri la Spitalul Clinic Județean Mureș suma de 58.939 lei pentru 13 
Injectomate, transferarea sumei de 68 mii lei la  secțiunea de dezvoltare și 
alocarea sumei de 55 mii lei pentru Serviciul  Județean Salvamont Salvaspeo în 
vederea achiziționării următoarelor obiecte de inventar: Schi de pârtie - 6 
perechi, Bocanci de tură  - 23 perechi, Cască de protcţie - 10 buc, Dispozitive 
de căutare în caz de avalanşă - 5 buc, Sondă de avalanşă -7 buc, Lopată de 
avalanşă - 5 buc, Piolet de gheaţă - 10 buc și diferite echipamente tehnice. 

În baza analizelor efectuate şi a adreselor de solicitare şi fundamentare, se 
propune redistribuirea unor sume pentru obictivele de investiţii şi reparaţii 
aprobate,respectiv cuprinderea în program şi alocarea de sume pentru unele 
activităţi şi obiective noi după cum urmează: 

Programul de investiții, anexa nr.7/f, se suplimentează cu suma totală de 
70.850 lei la următoarele instituţii: 

CONSILIUL JUDEŢEAN – Proiect tehnic - Instalaţii de alarmare în caz de incendiu 
şi efracţie la Arhiva Tehnică de pe str. Primăriei nr.2 cu suma de 2.000 lei; 

SERVICIUL SALVAMONT- Dotări echipament  de iarnă 17.000 lei; 

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN diferenţă pentru 
achiziţie    Microbuz şcolar 38.000 lei; 

SERVICIUL DE PAZĂ   diferenţă pentru achiziţie autoutilitară 6.000 lei; 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ pentru EVIDENȚA PERSOANEI  5000 lei Programe 
informatice 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ – Proiect cu Ambasada   SUA “AMERICAN CORNER” 
Programe informatice  1.850 leI; 
 
PROGRAMUL de reparații se suplimentează, potrivit anexei nr.8/d, cu suma 
totală de 18.000 lei din care la Serviciul Salvamont  8.000 lei şi Biblioteca 
Judeţeană 10.000 lei. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele menţionate 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 Ioana Tcaciuc 


