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HOTĂRÂREA NR.179 
din 23 noiembrie 2016 

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

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 22220/21.11.2016 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, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. a) şi ale 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 judeţului Mureş pe anul 2016 la venituri în sumă de 

279.722.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 388.043.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi 

secţiune 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.2/186”. 

3. Anexele nr.1/g, 1/1/g, 1/2/e, 2/1/b, 2/18/b, 2/23/b, 2/56/c, 2/82/b, 2/94/d, 2/182, 

2/185/a, 2/186/a, 3/f, 3/2/b, 3/6/b, 4/1/d, 4/2/c, 7/g şi 8/e se modifică şi se 

înlocuiesc cu anexele nr.1/h, 1/1/h, 1/2/f, 2/1/c, 2/18/c, 2/23/c, 2/56/d, 2/82/c, 

2/94/e, 2/182/a, 2/185/b, 2/186/b, 3/g, 3/2/c, 3/6/c, 4/1/e, 4/2/d, 7/h şi 8/f. 

                            4.După anexa 2/186 se introduce o anexă nouă, nr.2/187.  

                                Art.II.  Anexele nr.1/h, 1/1/h, 1/2/f, 2/1/c, 2/18/c, 2/23/c, 2/56/d, 2/82/c, 2/94/e,   

                               2/182/a, 2/185/b, 2/186/b, 2/187, 3/g, 3/2/c, 3/6/c, 4/1/e, 4/2/d, 7/h şi 8/f 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. 22220/21.11.2016 

Dosar ______________________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului judeţului  Mureş 
pentru anul 2016 

 

 

În conformitate cu prevederile articolului 19 alin.(2) 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 Hotărârii de Guvern nr.752/12.10.2016, Consiliului Județean 
Mureș i-a fost alocată suma de 10.000 lei din Fondul de intervenție la 
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, sumă 
cuprinsă în bugetul județean în capitolul 84.02 la alineatul 20.02 
”Reparații curente”. Potrivit modificărilor intervenite în clasificația 
bugetară, pentru evidențierea acestor categorii de alocări a fost creată 
poziția 20.20 ”Reabilitare infrastructură program inundații pentru 
autorități publice locale”, astfel că propunem mutarea sumei de 10.000 
lei de pe alineatul 20.02 pe alineatul 20.20. 

În conformitate cu prevederile 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,  
prin HCJM nr.95/28 iulie 2016 bugetul județean a fost echilibrat prin 
includerea pe venituri a sumei de 108.321.000 lei reprezentând 
excedentul cumulat al anilor precedenți. Potrivit principiului echilibrului 
bugetar enunțat în art.13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile 
bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți. Astfel, 
bugetul secțiunii de dezvoltare se finanțează din excedentul cumulat al 
anilor precedenți, excedent care nu poate fi însă evidențiat decât în 
etapa de execuție a bugetului. În acest context, propunem evidențierea 
excedentului cumulat al anilor precedenți ca și deficit al bugetului 
secțiunii de dezvoltare. 

Prin nota internă a Direcției Tehnice nr.19268/2016 se solicită 
cuprinderea în buget a sumei de 59.000 lei pentru încheierea  
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contractului de servicii de supraveghere tehnică prin diriginți de șantier 
pentru obiectivul ”Reparații la Palatul Apollo”.  

Prin adresa nr.21912/2016, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 
Județean Mureș solicită acoperirea nerealizării veniturilor proprii cu 
suma de 77.000 lei. Astfel, instituția nu își va încasa veniturile proprii 
planificate deoarece nu a reușit încă recuperarea unor sume rămase 
neachitate de către beneficiarii unor servicii prestate în anii anteriori. 
De asemenea, în urma analizei execuției rezultă că instituția are nevoie 
de suma de 23.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal. Ca 
urmare, propunem majorarea subvenției alocate acestei instituții cu 
suma de 100.000 lei. 

Prin HCJM nr.173/2016 a fost aprobată suma de 394.000 lei pentru 
acoperirea debitului înregistrat datorită penalităților acumulate ca 
urmare a întârzierii plății unor lucrări suplimentare efectuate la noul 
sediu al Teatrului Ariel. Datorită faptului că s-a pus poprire pe toate 
conturile instituției, suma de 18.000 lei destinată alimentării conturilor 
salariaților pentru achitarea salariilor pe luna octombrie 2016 a fost 
blocată de către Banca Transilvania și virată în contul executorului 
judecătoresc. Astfel, se propune cuprinderea acestei sume la cheltuieli 
de personal și diminuarea corespunzătoare a cheltuielilor cu bunuri și 
servicii în cadrul bugetului propriu al Teatrului pentru Copii și Tineret 
Ariel. 

Cu adresa nr.21718/2016, Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită 
majorarea bugetului cu suma de 1.817.000 lei, reprezentând  venituri 
din contractele încheiate cu DSP din sumele alocate de la bugetul de stat 
şi din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii  pentru  unele programe 
de sănătate. 

Prin adresa nr.21924/2016, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” 
Târnăveni, solicită majorarea bugetului cu suma de 1.170.000 lei, 
reprezentând subvenţii din FNUASS pentru acordarea majorărilor 
salariale pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, în 
conformitate cu prevederile art.3.2, alin 6.1 din OUG nr.57/2015, 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
programarea unor termene, precum  şi unele măsuri fiscal – bugetare 
(170.000 lei), respectiv sponsorizare în sumă de 1.000.000 lei din partea 
SNGN Romgaz S.A. destinată achiziționării unui computer tomograf 
pentru dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală. 

Prin adresa nr.22.095/18.11.2016 Regia Autonomă ”Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu-Mureș solicită rectificarea în cadrul aceluiași volum 
al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Astfel, programul 
de reparații se rectifică prin diminuarea cu 175.000 lei a poziției 
”Reparații curente la suprafețele în mișcare și cu 200.000 lei a poziției 
”Reparații la echipamentele aeroportuare speciale” și majorarea cu  
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suma de 375.000 lei a poziției ”Recolmatare rosturi pista de aterizare 
decolare”. De asemenea, programul de investiții se rectifică prin 
diminuarea cu suma de 20.000 lei a poziției ”Documentație de avizare a 
lucrărilor de investiții (DALI) și proiect tehnic RK suprafețe de mișcare și 
RESA (inclusiv instalații aferente) și majorarea cu aceeași sumă a poziției 
”Upgrade PT balizaj la Cat II OACI CR Alfa, platforma 2 și iluminat 
platforma”. 

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

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Peter Ferenc                                                               Alin Mărginean 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
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