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HOTĂRÂREA NR.174 
                                     din 29 decembrie  2015 

 

pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

privind majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015,cu 

suma de 3.909.000 lei 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.25.490/29.12.2015 a Direcţiei Economice, 

precum şi avizul comisiei de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.82  din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. d)  şi ale art.97 alin. (1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

nr.408/28.12.2015 privind majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

anul 2015, cu suma de 3.909.000 lei. 

Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Spitalul Clinic Judeţean Mureş, 

Spitalul  Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni şi Direcţia Economică  

din cadrul Consiliului Judeţean  Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                   Contrasemnează                                                              

Ciprian Dobre                                                                          SECRETAR 

                                                                                                                                      Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr.25.490/29.XII.2015 
Dosar VI D/1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Mureş privind majorarea bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pe anul 2015, cu suma de 3.909.000 lei 

 

În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.995/2015 privind alocarea unor 
sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2015, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale destinate plăţii 
cheltuielilor curente şi de capital. 

Potrivit anexei nr.2 la hotărârea sus amintită pentru judeţul Mureş au fost 
majorate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu un volum de 
3.909.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea plăţii sentinţelor 
judecătoreşti din care, pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş suma de 
3.199.000 lei,respectiv pentru Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” 
Tîrnăveni suma de 710.000 lei. 

Conform art.82 din Legea nr.273/2006, legea finanţelor publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, bugetul Consiliului Judeţean Mureş a fost  majorat cu suma 
respectivă, urmând ca la prima şedinţă această dispoziţie să fie validată de 
către autoritatea deliberativă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Ciprian Dobre                                                                 Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

                               Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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