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HOTĂRÂREA NR.160 

                                      din 17 decembrie 2015 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.24.776/17.12.2015 la proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, precum şi avizul 

comisiei de specialitate, 

Având în vedere prevederile HGR nr.950/10.12.2015 privind alocarea unor sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităților de 

învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, precum și ale unităților 

de învățământ special de stat finanțate din bugetele proprii ale județelor, 

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. Anexele nr. 1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/17/b, 2/28/b, 2/29/d, 2/62/c, 2/75/c, 2/76/c, 

2/77/c, 3/d, 4/1/c, 7/g și 8/d se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/f, 1/1/f, 

1/2/e, 2/17/c, 2/28/c, 2/29/e, 2/62/d, 2/75/d, 2/76/d, 2/77/d, 3/e, 4/1/d, 7/h și 8/e, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II.  De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                 Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                                        SECRETAR 

                                                                                                                                                          Paul Cosma 
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Nr.24.776/17.12.2015 
Dosar VI D/1 
 

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 adresa nr.420218/11.12.2015,Ministerul Finanţelor Publice ne comunică,că 
potrivit Hotărârii Guvernului nr.950/2015 se majorează  sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea unităţilor de învăţământ special de stat 
finanţate din bugetele proprii ale judeţelor cu suma de 175.000 lei, pentru plata 
salariilor, sporurilor, îndemnizaţiilor, a altor drepturi salariale în bani, respectiv 
pentru plata contribuţiilor aferente acestora, precum şi pentru plata sumelor 
prevăzute prin hotărâri judecătoreşti. În urma analizei execuției Consiliului Județean 
s-a constatat necesitatea diminuării prevederilor la diverse venituri (cod 36.02.50). 
Propunem majorarea, respectiv diminuarea bugetului cu suma de 175.000 lei. 

Prin adresa nr.24484/15.12.2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş ne solicită unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar în lista 
de investiţii; iar prin adresa nr.24.618/16.12.2015, Serviciul Public Județean 
Salvamont-Salvaspeo solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar. 

De asemenea prin adresele nr. 24130/10.12.2015 şi nr. 24520/15.12.2015, Centrul 
Pentru Educaţie Incluzivă nr.2, respectiv Centrul Pentru Educaţie Incluzivă nr.1, 
Tîrgu-Mureş solicită unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar,în vederea  
plăţii diferenţei de contribuţii de asigurări sociale aferente lunilor octombrie 2014-
septembrie 2015 pentru Hotărârile Judecătoreşti conform legii.      

Potrivit adresei nr.24.681/16.12.2015, Spitalul Clinic Județean Mureș ne solicită 
reașezări în cadrul listei de investiții și realocarea sumelor provenite din economii la 
reparații curente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/f, 1/1/f, 1/2/e, 2/17/c, 2/28/c, 
2/29/e, 2/62/d, 2/75/d, 2/76/d, 2/77/d, 3/e, 4/1/d, 7/h și 8/e. 

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

 

PREŞEDINTE                                                                            DIRECTOR EXECUTIV  

Ciprian Dobre                                                                                Alin Mărginean 

 

 

Întocmit: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc                         
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