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HOTĂRÂREA NR.119 

                                        din 25 august 2016 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş  

pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.15786/22.08.2016 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş pe anul 2016, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu art.15, alin.(2) şi art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Urmare prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 privind rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2016,  

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.7/2016 privind aprobarea bugetului 
judeţului Mureş pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează, după cum urmează: 

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

”Art.1. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 la venituri 
şi cheltuieli în sumă de 381.763.000 lei pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 
dezvoltare.” 

2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor 
finanţate integral sau parţial din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, cu detalierea 
cheltuielilor pe articole şi alineate, conform anexelor nr.2, de la nr.2/1 până la nr.             
2/174”. 

3. Anexele nr. 1/d, 1/1/d, 2/20/b,  2/32/b, 2/48, se modifică şi se înlocuiesc cu 
anexele nr. 1/e, 1/1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a. 

4. După anexa 2/171 se introduc trei anexe noi, nr.2/172, 2/173 şi nr.2/174.  

Art.II.  Anexele nr.1/e, 1/1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a, 2/172, 2/173 şi nr.2/174 fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi direcţiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează             
Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 
                                                                                                                                                        Paul Cosma 
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Nr. 15786/22.08.2016 

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.  

 Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 privind rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2016, Judeţului Mureş i-au  fost alocate sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţului în volum de 3.293.000 lei. Propunem majorarea bugetului judeţului 
Mureş cu suma respectivă. 

 În cursul lunii iunie 2016 în urma fenomenelor meteorologice au fost afectate o 
serie de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Mureş. 

Ţinând seama de nota internă nr.15539/17.08 2016 a Direcţiei Tehnice ca 
urmare a constatărilor în urma deplasărilor pe teren şi a solicitărilor 
nr.12012/23.06.2016 şi nr.14589/02.08.2016 primite de la primăriile Cuci şi 
Iclănzel şi în conformitate cu prevederile art.15 alin (2) şi art.36 alin (1) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, se propune alocarea din fondul de rezervă bugetară a 
sumei de 149.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor 
calamităţi naturale pentru unităţile administrativ-teritoriale Cuci şi Icănzel. 

De asemenea în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.23/2016 privind 
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes judeţean cu 
modificările şi completările ulterioare,se propune alocarea sumei de 40.000 lei 
din capitolul 87 „Alte Acţiuni” pentru Asociaţia pentru Tîrgu Mureş în vederea  
finanţării acţiunii Vâltoarea Mureşană. 

În urma analizei execuţiei bugetare pe primele şapte luni ale acestui an se 
constată unele nerealizări la venituri la „Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi” şi la ” Diverse 
venituri”.Faţă de această situaţie se propune diminuarea prevederilor bugetare 
cu suma de 1.588.000 lei. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/e, 1/1/e,  2/20/c, 2/32/c, 
2/48/a, 2/172, 2/173, şi nr.2/174. 

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

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Peter Ferenc                                                              Alin Mărginean 
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                             Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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