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HOTĂRÂREA NR.153 

                                           din 27 octombrie 2016 

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului Mureș  

la 30 septembrie 2016 

 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.19.897/20.X.2016 la proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului Mureș la 30 septembrie 2016, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. ”a”, ale art.97, alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

 

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului județului Mureș la 30 

septembrie 2016, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 

VICEPREŞEDINTE                    Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                    SECRETAR 

                              Paul Cosma  
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Nr. 19.897/20.10.2016 

VI D/1  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 
județului Mureș la 30 septembrie 2016 

 

 

În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice 
locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile 
aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite 
au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de 
către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două 
secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la 
sfârșitul anului: 
a) Să nu înregistreze plăți restante; 
b) Diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori 

utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și 
suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai 
mare decât zero. 

Execuţia bugetară la 30 septembrie 2016, propusă spre aprobare, prezintă 
poziţia şi performanţa financiară a Consiliului Judeţean, precum şi 
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru 
bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul 
propriu. 
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
alăturat. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Péter Ferenc                                                                        Alin Mărginean     
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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