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    HOTĂRÂREA NR.30 

                                            din 26 martie 2015 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2/53 și nr.7 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.5.038/19.III.2015 a Direcţiei Economice la proiectul 
de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2/53 și nr.7 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean  Mureş  nr.16/2015 privind  aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
pentru anul 2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Potrivit prevederilor Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 

În conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit.a) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexele nr.2/53 și nr.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 
nr.2/53/a și nr.7/a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                       

Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                              

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr.5.038/19.III.2015 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2/53 și nr.7 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015 

 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor,proiectelor şi acţiunilor culturale,art.1^2 
alin (2),autoritatea finanţatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru 
finanţarea programului/programelor prioritar/prioritare şi va constitui un fond 
pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă reprezentând 
un procent de până la 8%, dar nu mai puţin de 2%. 

Propunem constituirea acestui fond potrivit detalierii “ Proiecte culturale de 
urgenţă” în sumă de 48.000 lei  prin diminuarea cu aceeaşi sumă a detalierii 
„Proiecte culturale”. 

Prin adresa nr.4749/2015, Serviciul Public Salvamont-Salvaspeo solicit 
modificarea listei de investiții prin majorarea poziției ”Mașină de teren” cu 
suma de 5.000 lei, respectiv, diminuarea cu aceeași suma la poziția 
”Snowmobil”. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.2/53/a și nr.7/a. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV   

Ciprian Dobre                                                              Bartha Iosif 

 

 

 

 

                             Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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