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HOTĂRÂREA NR.40 
                                         din 31 martie 2016  

 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.5/28.01.2016 

privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare 
din excedentul bugetului local pe anul 2014 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.5.439/24.03.2016 a Direcţiei Economice la proiectul 

de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.5/28.01.2016 

privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din 

excedentul bugetului local pe anul 2014, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Ţinând seama de adresa Administraţiei  Judeţene a Finanţelor Publice Mureş 

înregistrată sub nr.4495/11.03.2016, 

Având în vedere prevederile OMFP nr.32/12.01.2016 pentru completarea Normelor  

privind  încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin OMFP 

nr.4075/18.12.2015, 

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 Judeţean Mureş nr.5/2016 privind acoperirea definitivă, 

la 31.12.2015, a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe 

anul 2014 se modifică după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de 

dezvoltare în sumă de 20.659.723,56 lei, din excedentul bugetului local pe anul 

2014.”                   

Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 5.439/24.03.2016 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş nr.5/28.01.2016 privind acoperirea definitivă la 
31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului 
local pe anul 2014 

 

Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015 a fost aprobat prin HCJ 
nr.16/2015 pe cele două secţiuni, secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 
dezvoltare,conform  art.26 alin(2^1 )  din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit OMFP  nr.32/12.01.2016 pentru completarea  Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 aprobate prin OMFP 
nr.4075/18.12.2015 

 “ Eventualele sume aflate la finele anului 2015 în conturile instituţiilor 
publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care potrivit 
legislaţiei în vigoare trebuie virate ordonatorilor de credite ierarhic superiori 
până la finele anului 2015 pot fi virate de instituţiile publice respective pe bază 
de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depus la unităţile Trezoreriei 
Statului până la data de 14 ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015”. 

Faţă de aceste precizări, în data de 13.01.2016 s-a restituit Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice suma de 24.000 lei, 
reprezentând subvenţii neutilizate pentru PUG comuna Viişoara, astfel deficitul 
secţiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2015 este de 20.659.723,56 lei. 

Ţinând seama de cele de mai sus, propunem modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş nr.5/28.01.2016 privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a 
deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014. 

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

 

 

PREŞEDINTE           DIRECTOR                                                                                                       
Ciprian Dobre                                                                             Alin Mărginean          

 

Întocmit: Şef serviciu Ioana Tcaciuc 
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