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Nr. 12.707/24.07.2014 

 

 

RAPORT 

privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2014 

 

 

Bugetul propriu al județului Mureș pe primele două trimestre ale anului 
2014, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale 
Legi nr.356/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2014 și a 
celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, este prezentat în 
Anexa nr.1 la prezenta, pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, conform 
Anexelor nr.1/1, respectiv 1/2. 

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului Consiliului Județean Mureș sunt 
formate într-o proporție de 80.79%  din venituri ale secțiunii de funcționare 
și 19.21% din venituri ale secțiunii de dezvoltare. 

-lei- 

 
Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 277.067.500 
lei pentru anul 2014, din care 144.987.153 lei pentru primele două 
trimestre. Încasările realizate au fost de 137.774.094 lei, reprezentând 
95,03% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare, 
prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, a fost realizate într-o proporție de 
88,88% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de 
dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporție de 
134,03%, în special datorită încasării de subvenții de la bugetul de stat 
necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, precum și a sumelor primite de de la UE în contul plăților 

efectuate în anii anteriori și pentru prefinanțări. 
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea 
activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului 
Județean Mureș, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate și 
anume: asigurări și asistență socială (D.G.A.S.P.C.), învăţământ special, 
acţiuni privind învăţământul preşcolar şi primar (produse lactate şi de 

Nr.

crt.
Denumirea

Prevederi 

anuale

Prevederi 

trimestriale
Încasări

% din total 

încasări

% realizare

(col.4/col.3)

0 1 2 3 4 5 6

Total venituri 277.067.500 144.987.153 137.774.094 100,00% 95,03%

1

Veniturile secţiunii de 

funcţionare 223.401.500 125.244.153 111.312.044 80,79% 88,88%

2

Veniturile secţiunii de 

dezvoltare 53.666.000 19.743.000 26.462.050 19,21% 134,03%
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panificaţie), acţiuni culturale (prin instituţiile de cultură subordonate), 
culte religioase şi structuri asociative, întreţinerea şi repararea drumurilor 
şi podurilor judeţene, alocarea unei compensaţii pentru asigurarea 
serviciului de interes economic general încredinţat R.A. Aeroport în baza 
HCJ nr.107/2011, Centrul Militar Judeţean, Camera Agricolă Judeţeană 
Mureş, finanţarea obiectivelor de investiţii, precum şi finanţarea 
activităţilor autorităţii publice judeţene. 
Sinteza cheltuielilor pe activităţi, ponderea lor în total cheltuieli potrivit 
clasificaţiei bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel: 

-lei- 

 
Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a aplicării 
actelor normative ce prevăd măsuri financiare de reducere a cheltuielilor 
bugetare şi decalării graficelor de execuţie a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă faţă de perioadele programate, precum şi prelungirii 
perioadelor de derulare a licitaţiilor. Sumele rămase neutilizate se 
reportează în trimestrul următor. 
Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii 
nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Legii nr.82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, utilizând indicatorii din sistemul finanţelor 
publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice. 
Execuţia bugetară la 30 iunie 2014, propusă spre aprobare, prezintă poziţia 
şi performanţa financiară a Consiliului Judeţean, precum şi informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în 
interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu. 
 
PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                            
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Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 

Nr.

crt.

Denumirea

Credite 

bugetare 

anuale

Credite 

bugetare 

trim.I+II

Plăţi 

efectuate
% din total 

cheltuieli

% realizare 

(col.4/col.3)

0 1 2 3 4 5 6

Total cheltuieli, din care: 328.769.500 177.461.153 96.699.405 100,00% 54,49%

1 Autorităţi publice 20.856.000 14.858.500 6.100.635 6,31% 41,06%

2 Alte servicii publice generale 8.172.000 5.368.250 2.112.653 2,18% 39,35%

3

Dobânzi aferente datoriei 

publice externe 2.005.000 1.010.000 360.000 0,37% 35,64%

4 Apărare 250.000 179.000 145.007 0,15% 81,01%

5 Învăţământ 24.199.000 17.113.308 11.796.272 12,20% 68,93%

6 Sănătate 18.687.000 6.780.000 370.680 0,38% 5,47%

7 Cultură, religie, sport 36.802.500 16.578.950 12.887.876 13,33% 77,74%

8 Asistenţă socială 115.518.000 62.692.645 53.672.914 55,50% 85,61%

9

Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică 841.000 841.000 0 0,00% 0,00%

10 Protecţia mediului 13.149.000 12.188.500 1.477.312 1,53% 12,12%

12 Agricultura 831.000 474.000 398.000 0,41% 83,97%

13 Transporturi 83.749.000 35.697.000 6.460.072 6,68% 18,10%

14 Alte acţiuni economice 3.710.000 3.680.000 917.984 0,95% 24,95%


