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HOTĂRÂREA NR.73 
                                            din 26 mai 2016 
 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș  
pe anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.10.029/19.05.2016 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș pe anul 2016, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu art.15 alin.(2) și 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.7/2016 privind aprobarea bugetului 
județului Mureș pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
și se completează după cum urmează: 

1. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut: 

”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.2/166.” 

2. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/18, 3/b, 4/1/a, 5, 5/2, 7/b, 8/a, 9/c și 10 se 
modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/18/a, 3/c, 4/1/b, 
5/a, 5/2/a, 7/c, 8/b, 9/d și 10/a . 

3. După anexa 2/161 se introduc șase anexe noi, nr. 2/162, 2/163, 2/164, 2/165, 
2/166 și 2/167. 

Art.II.  Anexele nr.1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/18/a, 2/162, 2/163, 2/164, 2/165,  2/166, 
2/167, 3/c, 4/1/b, 5/a, 5/2/a, 7/c, 8/b, 9/d și 10/a  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 
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Nr. 10029/19.05.2016 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al judeţului Mureş pe anul 2016 

 

În conformitatea cu prevederile articolului 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 de principali de credite. 

Prin adresa nr.9702/16.05.2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş ne comunică majorarea finanţării proiectului United 
Networks cu suma de 16.248 lei prin realocare de fonduri prin facilitatea de 
finanţare PLUS de către  Fondul Român de Dezvoltare Socială şi prelungirea 
derulării proiectului până în 31.10.2016, solicitându-ne majorarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş cu suma respectivă. 

De asemenea prin adresa nr.9848/17.05.2016,Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
solicită modificarea listei de investiţii pe anul 2016. 

 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin, prin adresa 
nr.9491/12.05.2016 solicită unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar în 
Programul de Reparaţii.   

Potrivit notei interne nr.9538/13.05.2016, Direcţia Tehnică solicită unele 
reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat  în „ Programul lucrărilor la 
drumurile Judeţene, ”acestea constând în următoarele: 

În urma emiterii în data de 21.04.2016 a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.67 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiţiei “Lărgire drum judeţean DJ 151C Zau de Cîmpie 
(DJ151) –Valea Largă-limită de judeţ Cluj, km 0+100-1+030 şi km 6+500-judeţul 
Mureş ” şi în vederea posibilităţii trecerii la etapa următoare de realizare a 
acesteia prin achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie, se propune ca la 
pct.5 din capitolul “E-Obiective de investiţii “ a anexei nr.9c, lucrarea să fie 
nominalizată, cu suma de 7.377.000 lei”. 

 În baza adresei nr.9283/10.05.2016, Direcţia de Dezvoltare Regională şi 
Implementare Proiecte solicită cuprinderea în bugetul Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2016 a unei sume necesare pentru două achiziţii: 

Servicii de realizare a unui studiu geotehnic detaliat asupra defecţiunii de la 
km 32+810 a DJ 135 Măgherani-Sărăţeni şi Servicii de expertizare tehnică a 
defecţiunii de la km 32+810 a DJ 135 Măgherani –Sărăţeni. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.116/25.07.2013 a fost aprobată 
asocierea între Judeţul Mureş şi Judeţul Sibiu în scopul realizării în comun a  
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documentaţiei tehnico-economice necesare elaborării şi depunerii spre 
finanţare a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”. 

În acest sens prin adresa nr.8377/25.04.2016, Direcţia Regională şi 
Implementare Proiecte solicită  cuprinderea în Devizul general al acestui 
proiect la capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică a sumei 
de 1.760.000 lei şi totodată cuprinderea sumei respective în bugetul Consiliului 
Judeţean Mureş.  

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.65/2016, 
privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.23/2016 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.64/2016 s-a aprobat 
participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, 
respectiv programul ”Operativitatea structurilor de intervenţie pentru 
protecţia cetăţeanului ,“propunem aprobarea detalierilor pentru aceste 
activităţi.   

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c,1/1/c,1/2/b, 2/18/a, 2/162, 
2/163, 2/164, 2/165, 2/166, 2/167, 3/c, 4/1/b, 5/a, 5/2/a, 7/c, 8/b, 9/d  şi   
nr.10/a. 

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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