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HOTĂRÂREA NR. 85 

din 16 iulie 2015 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.13536/10.07.2015 la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

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.  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/2015 privind aprobarea 
bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Anexa nr.1/a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1/b. 

2. Anexa nr.1/1/a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1/1/b. 

3. Anexa nr.1/2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1/2/a. 

4. 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 2/1 până la 2/156” 

5. Anexele nr.2/7, 2/13, 2/98, 2/107 și 2/108 se modifică și se înlocuiesc cu 
anexele nr. 2/7/a, 2/13/a, 2/98/a, 2/107/a și 2/108/a. 

6. Anexa nr.7/b se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.7/c. 

7. Anexa nr.9/a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.9/b 
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Art.II.  Anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/7/a, 2/13/a, 2/98/a, 2/107/a, 
2/108/a, 2/155, 2/156, 7/c și 9/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III.  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. 13536/10.07.2015 

Dosar VID1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pentru anul 2015 

 

În conformitate cu prevederile art.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 principali de credite. 

Prin Nota internă  nr.13283/08.07.2015 Direcţia tehnică solicită unele reaşezări 
în cadrul aceluiaşi volum bugetar la capitolul bugetar 84 „Drumuri şi Poduri, 
cuprinse în anexa nr.9/a”, şi anume: 

- 100.000 lei la capitolul “A-Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi 
reparării drumurilor publice-punctul 4-Studii, cercetări, experimentări”; 

- 1.000.000 lei la capitolul “B-Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a 
drumurilor publice-punctul 2-întreţinere curentă de iarnă a drumurilor”; 

- 3.268.000 lei la capitolul “E-Obiective de investiţii”; 

- 3.100.000 lei se vor aloca pentru obiectivul ”Proiectare şi execuţie Amenajare 
sediu Serviciu de Întreţinere Drumuri Judeţene” ca poziţie nouă în cadrul 
“anexei nr.7” la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/2015 
cap.84/pct.12; 

- 1.000 lei se vor aloca pentru PT “Iluminat architectural al Palatului 
Administrativ “ din cadrul  “anexei nr.7” la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.30/2015; 

                                  - 700.000 lei se vor aloca pentru achiziţia terenului şi imobilelor pentru 
execuţia lucrării “Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia 
drumurilor judeţene DJ 135B Tg-Mureş-Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tîrgu 
Mureş-Band, judeţul Mureş”, ca poziţie nouă în cadrul “anexei nr.7” la 
Hotărârea Consiliului  Judeţean Mureş nr.30/2015 cap.84/pct.13. 

 Aceste reaşezări provin din economii ale contractelor de achiziţie publică 
precum şi a finalizării procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor de drumuri. 

 De asemenea, se modifică şi anexa  nr.7/b  la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.57/2015 prin renunţarea la suma de 168.000 lei cuprinsă la poziţia –
PT-Amenajare sediu Serviciu de Întreţinere Drumuri Judeţene, respectiv la 
suma de 12.000 lei de la poziţia taxe, avize, acorduri pentru lucrările de 
investiţii cap.84.C, sumă ce se cuprinde la lucrarea “Amenajare sens giratoriu 
de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ 135B Tg-Mureş-Sîncraiu de 
Mureş cu DJ152A Tîrgu Mureş-Band, judeţul Mureş”. 
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Totodată, se solicită cuprinderea sumei de 5.000 lei, cheltuieli neeligibile 
pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă “Programul de intervenţii 
integrate pentru Şomeri-certitudinea unui viitor durabil-ID 126033” în cadrul 
aceluiaşi volum bugetar, sumă necesară pentru recrutarea a 4 cursanţi în cadrul 
proiectului. 

 Aceste reaşezări se regăsesc în anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/7/a, 
2/13/a,2/98/a, 2/107/a, 2/108/a, 2/155, 2/156, 7/c şi nr.9/b.  

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

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR EXECUTIV  

Ciprian Dobre                                                                          Alin Mărginean                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 

 


