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    HOTĂRÂREA NR.154 

                                         din 26 noiembrie 2015 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.22.879/24.11.2015 la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.47/2015 cu privire la  
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, și ale HCJ 
nr.147/19.11.2015, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din 
județul Mureș a sumelor stabilite prin OUG nr.47/2015, 

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Știinţifice nr.5036/2015, pentru modificarea Metodologiei privind organizarea 
serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe 
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.5574/2011, precum și în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi 
protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din 
cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, 

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 ale 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. Art.1 se modifică după cum urmează: 

”Art.1.  Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015 la venituri 
în sumă de 321.871.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 387.009.000 lei,                     
pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare.” 
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2. Art.6 se modifică după cum urmează: 

”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.2/172.” 

3. Anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/b, 2/13/b, 2/15, 2/16/a, 2/17/a, 
2/18/a, 2/22/a, 2/28/a, 2/29/c, 2/30/a, 2/31/b, 2/37, 2/42/b, 2/43/a, 
2/44/a, 2/45/b, 2/46/a, 2/48/a, 2/51/a, 2/62/b, 2/63/a, 2/64, 2/65/a, 
2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 
2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/a, 2/79/a, 2/80/a, 2/81/a, 2/82/a, 2/83/a, 
2/84/a, 2/85/a, 2/86/a, 2/87/a, 2/88/a, 2/97/a, 2/98/c, 2/104, 2/110, 
2/111/a, 2/114, 2/159, 3/c, 3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 
3/8/a, 3/9/b, 3/10/a, 3/11, 3/12/a, 3/13/b, 4/1/b, 4/2/b, 7/f, 8/c, 9/d și 
10/c se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/c, 
2/13/c, 2/15/a, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/b, 2/22/b, 2/28/b, 2/29/d, 2/30/b, 
2/31/c, 2/37/a, 2/42/c, 2/43/b, 2/44/b, 2/45/c, 2/46/b, 2/48/b, 2/51/b, 
2/62/c, 2/63/b, 2/64/a, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 
2/71/b, 2/72/b, 2/73/b, 2/74/b, 2/75/c, 2/76/c, 2/77/c, 2/78/b, 2/79/b, 
2/80/b, 2/81/b, 2/82/b, 2/83/b, 2/84/b, 2/85/b, 2/86/b, 2/87/b, 2/88/b, 
2/97/b, 2/98/d, 2/104/a, 2/110/a, 2/111/b, 2/114/a, 2/159/a, 3/d, 
3/1/b, 3/2/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/a, 
3/12/b, 3/13/c, 4/1/c, 4/2/c, 7/g, 8/d, 9/e și 10/d. 

4. După anexa 2/170 se introduc 2 de anexe noi, nr.2/171 și 2/172. 

Art.II.  Anexele nr. 1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/c, 2/13/c, 2/15/a, 2/16/b, 2/17/b, 
2/18/b, 2/22/b, 2/28/b, 2/29/d, 2/30/b, 2/31/c, 2/37/a, 2/42/c, 2/43/b, 
2/44/b, 2/45/c, 2/46/b, 2/48/b, 2/51/b, 2/62/c, 2/63/b, 2/64/a, 2/65/b, 
2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/b, 2/74/b, 
2/75/c, 2/76/c, 2/77/c, 2/78/b, 2/79/b, 2/80/b, 2/81/b, 2/82/b, 2/83/b, 
2/84/b, 2/85/b, 2/86/b, 2/87/b, 2/88/b, 2/97/b, 2/98/d, 2/104/a, 2/110/a, 
2/111/b, 2/114/a, 2/159/a, 2/171, 2/172, 3/d, 3/1/b, 3/2/b, 3/4/b, 3/5/b, 
3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/a, 3/12/b, 3/13/c, 4/1/c, 4/2/c, 
7/g, 8/d, 9/e și 10/d fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III.  De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și 
direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                                       Contrasemnează                                                              

Ciprian Dobre                                                                              SECRETAR 

                                                                                                                                            Paul Cosma 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/4 
 

 

Nr.22.879/24.11.2015 

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 Hotărârea Guvernului nr.911/2015 privind repartizarea pe judeţe a 
sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale, s-au aprobat pentru judeţul Mureş un volum de 11.790.000 lei.Din 
această sumă pentru Consiliul Judeţean Mureş s-au alocat sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drumurilor judeţene în volum de 
5.103.000 lei prin HCJM nr.147/2015. Propunem majorarea bugetului cu suma 
respectivă atât pe parte de venituri cât şi de cheltuieli. 

Potrivit anexei nr.3 la Ordonanţa de Urgenţă nr.47/2015 cu privire la  
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, judeţului 
Mureş i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate în volum de 3.271.000 lei. 

Prin anexa nr.5 din acelaşi act normativ au fost alocate Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată bugetului propriu al judeţului pentru echilibrare în 
volum de 6.120.000 lei. 

De asemenea potrivit Ordonanţei privind rectificarea bugetului de asigurări 
sociale pe anul 2015 şi a adresei nr.10884/2015 de la Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş a primit suma de 5.620.000 lei pentru finanţarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. 

Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu sumele de mai 
sus. 

Biblioteca Judeţeană,prin adresa nr.767/2015 solicită majorarea bugetului în 
cadrul anexei American Corner cu suma de 7.000 lei, sumă încasată de la 
Fundaţia Progess Bistriţa, pentru dotarea celui de-al treilea spaţiu. 

Potrivit prevederilor art.I din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice nr.5036/2015, pentru modificarea Metodologiei privind 
organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii,elevii şi tinerii cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.5574/2011, 
drepturile de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale 
speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
prin bugetele locale ale consiliilor judeţene. 
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Totodată, potrivit prevederilor pct.A, lit.e) din anexa nr.4 la Hotărârea 
Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de 
învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 
învăţământ special şi special integrat, copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative 
speciale din învăţământul special şi special integrat, care nu se află în sistemul 
de protecţie socială primesc drepturile prevăzute de lege prin unitatea de 
învăţământ la care aceştia sunt înscrişi. 

Ca urmare, în vederea evidenţierii acestor sume,în clasificaţia economică a 
cheltuielilor, la titlu VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, 
cod 51, la articolul Transferuri curente cod 51.02, se introduce alineatul 
”Transferuri de la bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata 
drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi 
în învăţământul de masă”, cod 51.01.64. 

Pe baza calculelor efectuate suma necesară pentru plata acestor drepturi până 
la finele anului 2015 este de 320.000 lei. 

Faţă de cele de mai sus propunem cuprinderea acestei sume într-o detaliere 
distinctă.  

În urma analizei efectuate pe 10 luni la instituţiile subordonate şi finanţate de 
Consiliul Judeţean Mureş şi în cadrul aparatului propriu se constată ca fiind 
necesare  unele majorări, respectiv diminuări la cheltuielile de personal   pe 
anul 2015 pentru Consiliul Judeţean Mureş şi instituţii astfel: 

 -Autorităţi executive 322.000 lei; 

 -Direcţia  Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş 22.000 lei; 

 -Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean 159.000 lei; 

 -Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  nr.1 Tg-Mureş 339.000 lei; 

 -Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tg-Mureş 48.000 lei; 

 -Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin -23.000 lei; 

 -Centrul Judeţean de Resurse  şi Asistenţă Educaţională Mureş 45.000 lei; 

  -Biblioteca Judeţeană Mureş 80.000 lei; 

 -Muzeul Judeţean Mureş 64.000 lei; 

 -Ansamblul Artistic Mureşul 62.000 lei; 

 -Teatrul pentru copii şi tineret Ariel 70.000 lei; 

 -Filarmonica de Stat Mureş 15.000 lei; 

 -Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş   
23.000 lei; 

 -Redacţia Revistei Vatra 4.000 lei; 
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 -Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 101.000 lei; 

  -Camera Agricolă Mureş 12.000 lei; 

 În urma solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile subordonate, se 
propun majorarea/diminuarea veniturilor proprii la următoarele instituţii: 

 -Direcţia de Evidenţă a Persoanelor -5.000 lei; 

 -Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean  19.000 lei; 

 -Spitalul Municipal “Dr Gheorghe Marinescu “Târnăveni 373.500 lei; 

 -Filarmonica de Stat Mureş 105.000 lei; 

 -Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş  

33.000 lei; 

 -Redacţia Revistei Vatra 2.000 lei; 

 -Redacţia Revistei Lato 5.000 lei; 

 -Cămin persoane vârstnice Ideciu de Jos -25.000 lei; 

 -Camera Agricolă Mureş 6.000 lei; 

 De asemenea pentru asigurarea finanţării tuturor activităţilor se propun unele 
alocări, reaşezări respectiv diminuări de sume după cum urmează: 

 -“Program de intervenţii integrate pentru şomeri-Certitudinea unui viitor 
durabil” alocarea sumei de 5.000 lei; 

 -Autorităţi executive la bunuri şi servicii 700.000 lei; 

 -Direcţia de Evidenţă a Persoanelor la bunuri şi sevicii -52.000 lei; 

 -Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo 64.000 lei pentru investiţii în vederea 
modificării autoutilitarei în ambulanță, achiziționarea a trei bucăți stații 
portabile emisie-recepție tetra și achiziționare remorcă transport pacienți 
atașabil ATV/snowmobil; 

 -Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean 66.000 lei la bunuri și 
servicii; 

 -Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg-Mureş 22.000 lei la bunuri și 
servicii; 

 -Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tg-Mureş la bunuri şi servicii   
118.000 lei şi 6.000 lei pentru investiţii, achiziţia unei table interactive ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 -Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin la bunuri şi servicii 
23.000 lei ; 

-Spitalul Clinic Județean Mureș, din venituri proprii: 4.756.319 lei la bunuri și 
servicii; 
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-Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, din venituri proprii: -
942.500 lei la bunuri şi servicii şi alocarea de 278.000 lei pentru investiţii; 

(achiziţia a 5 bucăţi monitor funcţii vitale, 4 bucăţi electrocardiograf 12 
canale, masă radiantă, cardiotocograf, audiometru, program informatic 12 
module, infuzomat, injectomat); 

-Biblioteca Judeţeană la bunuri şi servicii 10.000 lei; 

 -Muzeul Judeţean Mureş la bunuri şi servicii 69.000 lei şi 55.000 lei pentru 
investiţii (sisteme de securitate, completare proiect tehnic Reabilitare 
exterioară a Palatului Culturii cu dren şi hidroizolare exterioară, echipament de 
stocare NAS, Reparaţii capitale la acoperişul clădirii Castel Gurghiu);  

 -Filarmonica de Stat Mureş la bunuri şi servicii 75.000 lei; 

 -Centrul judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş la 
bunuri şi servicii 10.000 lei; 

-Redacţia Revistei Vatra la bunuri şi servicii 13.000 lei; 

 -Redacţia Revistei Lato la bunuri şi servicii 5.000 lei; 

 -Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş la bunuri şi 
servicii  suma de 15.000 le; 

 -Camera Agricolă Mureş diminuarea la bunuri şi servicii cu suma de 27.000 lei şi 
alocarea sumei de 35.000 lei pentru investiţii (ahiziţia unui copiator şi 4 bucăţi 
calculatoare) ; 

 -Drumuri şi poduri diminuarea pe secţiunea de funcţionare cu suma de 
23.147.000 lei, la Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente, iar pe secţiunea 
de dezvoltare diminuarea cu 8.907.000 lei, care reprezintă Documentaţii 
tehnico-economice, Documentaţii tehnice noi, Reabilitare drumuri judeţene, 
Reabilitări, Consolidări-reconstrucţii Poduri/Podeţe; 

 Prin adresa nr.6834/17.11.2015, RA Aeroportul Transilvania solicită alocarea  
sumei de 420.000 lei la bunuri şi servicii şi alocarea sumei de 46.000 lei pentru 
investiţii. 
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/c, 2/13/c, 
2/15/a, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/b, 2/22/b, 2/28/b, 2/29/d, 2/30/b, 2/31/c, 
2/37/a, 2/42/c, 2/43/b, 2/44/b, 2/45/c, 2/46/b, 2/48/b, 2/51/b, 2/62/c, 
2/63/b, 2/64/a, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 
2/72/b, 2/73/b, 2/74/b, 2/75/c, 2/76/c, 2/77/c, 2/78/b, 2/79/b, 2/80/b, 
2/81/b, 2/82/b, 2/83/b, 2/84/b, 2/85/b, 2/86/b, 2/87/b, 2/88/b, 2/97/b, 
2/98/d, 2/104/a, 2/110/a, 2/111/b, 2/114/a, 2/159/a, 2/171, 2/172, 3/d, 
3/1/b, 3/2/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/a, 
3/12/b, 3/13/c, 4/1/c, 4/2/c, 7/g, 8/d, 9/e și 10/d 

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

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Ciprian Dobre                                                         Alin Mărginean 
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