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HOTĂRÂREA NR.21 

                                       din 25 februarie 2016 

privind  modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 7/2016  
privind aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 3039/18.02.2016 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizele comisiilor de specialitate,  

Potrivit dispoziţiilor art.46 alin. (3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin. (3)  lit.”f” şi art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  

administraţia  publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

hotărăşte: 

 

Art.1. Anexa nr. 9  la Hotărârea  Consiliului  Judeţean Mureş nr. 7/2016  privind 

aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016 se modifică şi se înlocuieşte cu 

anexa nr. 9/a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică şi 

Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 
 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr.  3039/18.02.2016 

Dosar VI D/1 

              

EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 7/2016  privind aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru 

anul 2016 

 

Prin  nota internă  nr. 2759/16.02.2016    Direcţia Tehnică  solicită modificarea denumirii 

unor obiective de investiţii cuprinse în anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 7/2016. Modificările propuse sunt determinate de schimbarea poziţiilor 

kilometrice asupra cărora este necesară efectuarea de lucrări,  constatată în urma 

finalizării serviciilor de proiectare având ca obiect „Reabilitarea sistemului  rutier 

pe DJ Sîngeorgiu de Padure- Bezidu Nou - limita judeţului Harghita, DJ136 km 

1+900-8+000 şi DJ136A km 0+000-3+800” şi măsurătorilor topografice efectuate pe 

cele două drumuri judeţene. 

Având în vedere cele susmenţionate propunem spre aprobare modificarea denumirii 

unor lucrări de investiţii prevăzute în anexa  nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr . 7/2016, după cum urmează: 

- modificarea denumirii obiectivului prevăzut la punctul 2.16 al secţiunii E din 

„Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ 136 Bezid - lim. Jud. Harghita, km8+000 - 

14+000, judeţul Mureş”  în „Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ 136 Bezid - lim. 

Jud. Harghita, km 8+830 - 11+500, judeţul Mureş”; 

- modificarea denumirii obiectivului prevăzut la punctul 3.4 al secţiunii E din 

„Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Padure- Bezidu Nou - limita 

judeţului Harghita, DJ136 km 1+900-8+000 şi DJ136A km 0+000-3+800”  în 

„Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Padure- Bezidu Nou - limita 

judeţului Harghita, DJ136 km 1+900-8+830 şi DJ136A km 0+000-3+339”. 

  

PREŞEDINTE              DIRECTOR EXECUTIV               DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                 Ionel Ignat                                 Alin Mărginean  

 

 

 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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