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HOTĂRÂREA NR.95 

                                           din 28 iulie 2016 
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș  

pe anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.14.352/28.07.2016 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, 

Urmare prevederilor Hotărârii de Guvern nr.423/2016 privind repartizarea pe 
județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/ 
elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 
masă, pentru anul 2016, urmând ca aceste sume să fie repartizate pe localități 
prin hotărâre de consiliu județean,  

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.2/171.” 

2. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1, 2/20/a, 2/23, 2/30, 2/32/a, 2/33, 
2/34, 2/36/a, 2/39, 2/40, 2/43, 2/45, 2/46, 2/56, 2/57, 2/59, 2/61, 2/62, 
2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 
2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/87, 2/94/b, 3/c, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/7, 
3/8, 3/9, 3/10, 3/12/a, 3/13, 4/1/b, 4/2/a, 7/c, 8/b și 9/d se modifică și 
se înlocuiesc cu anexele nr. 1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/a, 2/20/b, 2/23/a, 
2/30/a, 2/32/b, 2/33/a, 2/34/a, 2/36/b, 2/39/a, 2/40/a, 2/43/a, 2/45/a, 
2/46/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/59/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 
2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 
2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/87/a, 2/94/c, 3/d, 3/1/a, 
3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/12/b, 3/13/a, 4/1/c, 
4/2/b, 7/d, 8/c și 9/e. 

3. După anexa 2/167 se introduc patru anexe noi, nr.2/168, 2/169, 2/170 și 
nr.2/171. 
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Art.II.  Anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/a, 2/20/b, 2/23/a, 2/30/a, 2/32/b, 
2/33/a, 2/34/a, 2/36/b, 2/39/a, 2/40/a, 2/43/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/56/a, 
2/57/a, 2/59/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 
2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 2/75/a, 2/76/a, 
2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/87/a, 2/94/c, 2/168, 2/169, 2/170, 2/171, 3/d, 
3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/12/b, 3/13/a, 
4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c și 9/e  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                                                               

Péter Ferenc                                                                           SECRETAR 

                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr. 14.352/28.07.2016 

Dosar VI D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

 

În conformitate 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  principali de credite.  

În urma analizei execuției bugetare pe primul semestru al anului 2016, se 
propune majorarea bugetului județului Mureș cu suma de 340.000 lei la cote 
defalcate din impozitul pe venit. 

De asemenea, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea 
unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și a 
implementării sistemului național de raportare FOREXEBUG, obligativitatea 
entității publice este ca bugetul să fie echilibrat pe ambele secțiuni. Propunem 
cuprinderea sumei de 108.321.000 lei din excedentul bugetului local pentru 
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

 Prin adresa nr.22959/24.06.2016, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mureş ne comunică majorarea la nivel de judeţ a sumelor defalcate din TVA cu 
suma de 913.000 lei potrivit anexei nr.1 a  Hotărârii de Guvern nr.423/2016 
privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea 
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi 
în învăţământul de masă, pentru anul 2016, urmând ca aceste sume să fie 
repartizate pe localităţi prin Hotărâre de Consiliu Judeţean. 

Propunem majorarea bugetului Judeţului Mureş cu suma respectivă.  

În baza solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile subordonate, se 
propun majorarea veniturilor proprii la următoarele instituţii: 

-Muzeul Judeţean 71.000 lei; 

-Ansamblul Artistic Mureşul 34.000 lei; 

-Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni 15.000 lei din Donaţii şi 
sponsorizări; 

 În urma analizei execuţiei pe primele şase luni ale acestui an se propun unele 
reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar la următoarele instituţii : 

-Autorităţi executive; 

-Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 
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-Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin; 

-Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş; 

-Biblioteca Judeţeană Mureş; 

-Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş; 

-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

-Căminul pentru Persoane Vârsnice Ideciu de Jos; 

-Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

-Camera Agricolă Mureş; 

De asemenea în urma solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile 
subordonate, se propun unele alocări, respectiv reaşezări care se regăsesc şi în 
Programul de reparaţii şi Programul de investiţii pe anul 2016, după cum 
urmează: 

-Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean 150.000 lei pentru 
finanțarea cheltuielilor curente; 

-Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg-Mureş 10.000 lei pentru 
reparaţii curente la microbuzul care transportă elevii din judeţ; 

-Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni 100.000 lei pentru 
achiziţia unor aparate ( LigaSure, Developeză) ; 

-Teatru Ariel  pentru Copii şi Tineret 376.000 lei pentru punerea în aplicare a 
Sentinţei civile nr.396/2014 şi a Dosarului execuţional nr.8/E/2016; 

-Filarmonica de Stat   11.000 lei pentru achiziţia unor instrumente muzicale; 

-Redacţia Revistei Vatra  30.000 lei pentru finanţarea activităţii curente, plata 
unor utilităţi; 

-Redacția Revistei Lato 40.000 lei pentru finanțarea activității curente; 

-Muzeul Judeţean 73.000 lei pentru reparaţii curente la acoperiş Palatul 
Culturii, reparaţii spaţii expoziţionale turn Palat administrativ, reparare fisură, 
armonizare cromatică pavaj curte clădire Cetatea Medievală,respectiv 172.000 
lei pentru achiziţia unei autoutilitare,achiziţia unor echipamente supraveghere 
video,detectare efracţie şi semnalizare incendiu,achiziţia unei drone ; 

-Festivalul Intercultural 2016 PROETNICA 50.000 lei, din capitolul 87 “Alte 
Acţiuni; 

-Asociaţia Mureşul Superior 15.000 lei pentru organizarea primei ediţii a 
Festivalului Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular “PETRE 
SĂBĂDEANU”din capitolul 87 “Alte Acţiuni”; 

- Acțiunea civică ”CUNOAȘTE-ȚI ȚARA”,  suma de 4.800 lei din capitolul 87.02 
”Alte acțiuni”. 

- Asociația ”Junii Târnavei” – Festivalul Internațional de Folclor ”FOLK FRIENDS 
TOGETHER”, suma de 15.000 lei din capitolul 87.02 ”Alte acțiuni”. 
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Prin Nota internă nr.13509/15.07.2016, Direcţia De Dezvoltare Regională Şi 
Implementare Proiecte, ne solicită includerea sumei de 39.000 lei în lista de 
investiţii  destinată achiziţionării echipamentului ” Celulă de linie tip ES-01-L-
24-630 “, necesară completării postului de transformare în anvelopă,de 
joasă/medie tensiune, situat în vecinătatea amplasamentului depozitului zonal 
Sînpaul; 

Potrivit notei interne nr.11008/03.06.2016,Direcţia Tehnică solicită unele 
reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat  în „ Programul lucrărilor la 
drumurile Judeţene, ” precum şi modificarea denumirii serviciilor de proiectare 
şi a lucrărilor astfel”Reabilitare prin pietruire a drumului judeţean DJ134 
Fîntînele-Veţca lim.jud.Harghita, km16+000-17+808, judeţul Mureş”(întocmirea 
Studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor de obţinere a avizelor şi a 
acordurilor din certificatul de urbanism, obţinerea acestora)-poziţia 2.1 din 
anexa nr.9/d cap.E, respectiv alocarea a 66.000 lei pentru achiziţionarea a 2 
bucăţi echipament de cosit; 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/a, 2/23/a, 
2/30/a, 2/32/b, 2/33/a , 2/34/a, 2/36/b, 2/39/a, 2/40/a, 2/42/a, 2/43/a, 
2/45/a, 2/46/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/59/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 
2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 
2/74/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/87/a, 2/94/c, 2/168, 
2/169, 2/170, 2/171, 3/d,  3/1/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 
3/10/a, 3/12/b, 3/13/a, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c şi nr.9/e.  

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Peter Ferenc                                                              Alin Mărginean  

 

 

 

 

 

 

                             Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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