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         HOTĂRÂREA NR.110 
din 11 septembrie 2015 

 
pentru  acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al 

judeţului Mureş pentru asigurarea fondurilor  necesare implementării unor 
proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 17.453/9.09.2015  a Direcţiei Economice,  precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.84 din Ordonanţa nr.20/2015 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2015,  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”e” şi „f” precum şi alin.(6), lit.”c” din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă acordarea, cu caracter temporar,  de sume din bugetul propriu al 
judeţului  Mureş,  unităţilor administrativ-teritoriale, ce derulează proiecte finanţate 
din fonduri externe nerambursabile în vederea asigurării fondurilor necesare 
implementării,  conform anexei nr.1. 

Art.2. Acordarea sumelor în condiţiile art.1 se efectuează pe bază de convenţie, cu 
respectarea clauzelor cuprinse în anexa nr.2. 

Art.3.  Sumele acordate în termenii prezentei hotărâri se indisponibilizează cu această 
destinaţie de la capitolul 84.02 titlul 56.03 – „Reabilitare, modernizare DJ 135 
Măgherani – Sărăţeni”. 

Art.4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Mureş – domnul Ciprian 
Dobre,  cu semnarea convenţiilor prevăzute la art.2. 

Art.5.  Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,  prin aparatul de specialitate, va opera 
modificările intervenite în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului şi le va prezenta 
deliberativului la proxima şedinţă  a acestuia. 

Art.6. Autorităţilor administraţiilor publice locale, deliberative şi executive, constituite 
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr.1, le revine 
responsabilitatea utilizării sumelor acordate, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Art.7. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi primăriilor unităţilor 
administrativ-teritoriale, care răspund de ducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                              

Ciprian Dobre                                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                                             Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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           DIRECŢIA ECONOMICĂ 
               SERVICIUL BUGET 

                                                        Nr. 17.453/9.09.2015 

Dosar VII/C/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru  acordarea, cu caracter 
temporar,  de sume din bugetul propriu al judeţului Mureş pentru 

asigurarea fondurilor  necesare implementării unor proiecte finanţate 
din fonduri externe nerambursabile  

 

Potrivit art.84 din Ordonanţa Guvernului nr.20/2015, cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2015, consiliile judeţene pot aproba acordarea de 
sume, din bugetul propriu al judeţului, unităţilor administrativ teritoriale ce 
derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, în vederea 
asigurării fondurilor necesare implementării acestora. 

În urma recepţiei finale a lucrării „Reabilitare, modernizare DJ 135 Măgherani – 
Sărăţeni”, se constată o economie  la cheltuielile neeligibile în sumă  de 
4.487.913 lei. 

Prin adresa nr. 1028/2015  Comuna Cozma solicită suma de 1.180.000 lei, 
reprezentând cota parte din valoarea de implementare a proiectului 
„Modernizarea drumurilor de interes local şi construire cămin de bătrâni din 
comuna Cozma, judeţul Mureş”, proiect  integrat finanţat prin PNDR/FEADR – 
Măsura 3.2.2. 

Prin adresa nr.5194/2015 Comuna Ogra solicită suma de 481.000 lei, 
reprezentând suma necesară  pentru realizarea investiţiei şi implementarea 
proiectului „Modernizare stradală în comuna Ogra, judeţul Mureş”, proiect  
integrat finanţat prin PNDR/FEADR – Măsura 3.2.2. 

De asemenea, prin adresa nr. 1040/2015, Comuna Papiu Ilarian solicită suma de 
600.000 lei, reprezentând cota parte din valoarea de implementare a 
proiectului „Modernizare reţea stradală în localităţile Papiu Ilarian şi Ursoaia, 
construire cămin persoane vârstnice, organizarea târgului de rusalii în comuna 
Papiu Ilarian, judeţul Mureş”, proiect  integrat finanţat prin PNDR/FEADR – 
Măsura 3.2.2. 
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Analizând conturile de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli ale celor 
trei unităţi administrativ teritoriale la data de 31.08.2015, se constată 
incapacitatea  de finanţare a proiectelor sus amintite,  aflate,  la această dată, 
în curs de implementare. Totodată, s-a verificat şi excedentul acestora, care 
este sub nivelul plăţilor, neîncadrându-se nici în prevederile art.65 din Legea 
nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre pentru  
acordarea, cu caracter temporar,  de sume din bugetul propriu al judeţului 
Mureş pentru asigurarea fondurilor  necesare implementării unor proiecte 
finanţate din fonduri externe nerambursabile.  

                          

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR                                             

Ciprian Dobre                                                                     Alin Mărginean 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Întocmit : şef serviciu, Ioana Tcaciuc 
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