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HOTĂRÂREA NR. 187 
                                           din 12 decembrie 2016 

privind rectificarea bugetului județului Mureș pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.23663/9.12.2016 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului județului Mureș pentru anul 2016, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.86/2016 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, 

În conformitate cu 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 pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și 
se completează după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și se completează după cum urmează: 

”Art.1. Se aprobă bugetul județului Mureş pe anul 2016 la venituri în sumă de 296.613.000 
lei și la cheltuieli în sumă de 404.934.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de 
dezvoltare.” 

2. Anexele nr. 1/h, 1/1/h, 1/2/f, 2/1/c, 2/18/c, 2/22/a, 2/29/a, 2/30/b, 2/32/d, 
2/33/b, 2/34/a, 2/35/a, 2/36/c, 2/39/b, 2/40/b, 2/56/d, 2/57/b, 2/58/a, 2/59/b, 
2/60/a, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 
2/71/b, 2/72/b, 2/73/b, 2/74/b, 2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/b, 2/79/b, 2/94/e, 
2/152, 3/g, 3/1/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/c, 3/12/d, 3/13/c, 4/1/e, 4/2/d, 7/g și 9/f se 
modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/i, 1/1/i, 1/2/g, 2/1/d, 2/18/d, 2/22/b, 2/29/b, 
2/30/c, 2/32/e, 2/33/c, 2/34/b, 2/35/b, 2/36/d, 2/39/c, 2/40/c, 2/56/e, 2/57/c, 
2/58/b, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/66/c, 2/67/c, 2/68/c, 
2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/73/c, 2/74/c, 2/75/c, 2/76/c, 2/77/c, 2/78/c, 
2/79/c, 2/94/f, 2/152/a, 3/h, 3/1/c, 3/4/c, 3/5/c, 3/6/d, 3/12/e, 3/13/d, 4/1/f, 4/2/e, 
7/i și 9/g, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate 
numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din 
bugetele aprobate în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. 

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. 23.663/9.XII.2016 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului  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.  

 Prin adresa nr.22999/05.12.2016, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mureş ne comunică majorarea bugetului propriu al judeţului, din cota de 27%  
cu 7.024.000 lei în baza OUG 86/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2016, din care 6.215.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrare şi 
809.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit. 

Potrivit anexei 3 a OUG nr.86/2016  pentru judeţul Mureş se alocă sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate în volum de 6.830.000 lei. 

În baza aceleaşi Ordonanţe privind rectificarea bugetului de stat, publicată în 
Monitorul Oficial al României Partea I nr.961/28.11.2016,  Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş prin adresa nr.27154/06.12.2016,ne 
comunică, că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
a primit suma de 3.077.000 lei pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. 

Propunem majorarea bugetului Judeţului Mureş cu sumele  respective.  

În urma analizei execuţiei pe 11 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; 

-Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş ; 

-Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin ; 

-Biblioteca Judeţeană Mureş; 

-Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel; 

-Ansamblul Artistic Mureşul; 

-Camera Agricolă Judeţeană Mureş; 
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De asemenea în urma solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile 
subordonate, se propun unele alocări, respectiv reaşezări care se regăsesc şi în 

 Programul de investiţii pe anul 2016, după cum urmează: 

-Serviciul Salvamont Salvaspeo 5.000 lei pentru plata unor utilităţi; 

-Spitalul Clinic Județean Mureș : 800.000 lei pentru achitarea parțială a plăților 
restante ; 

-Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni : 400.000 lei pentru 
achitarea arieratelor și plăți restante.  

-Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş 3.000 lei pentru 
contribuţii la salarii; 

-Muzeul Judeţean 108.000 lei pentru cheltuieli de capital ; 

-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 3.077.000 
lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap,respectiv suma de 
6.389.000 lei conform anexei 3 la OUG nr.86/2016 ; 

Prin Nota internă nr.123474/08.12.2016, Direcţia Tehnică solicită alocarea 
sumei de 1.319.000 lei pentru lucrări de întreţinere curentă pe timp  de iarnă  
în „ Programul lucrărilor la drumurile Judeţene, ” precum şi modificarea 
denumirii în capitolul „E –Obiective de investiţii”denumirea corectă să fie 
“Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ153G Sînger-Papiu Ilarian-Iclănzel,km 
9+800-12+400 şi km 14+000 -17+180,judeţul Mureş” în loc de “Îmbrăcăminte 
uşoară rutieră pe DJ 153G Sînger-Papiu Ilarian-Iclănzel, km 9+800-
17+180,judeţul Mureş”,respectiv alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru lucrări 
de întreţinere şi reparaţii  curente. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/i, 1/1/i, 1/2/g, 2/1/d, 2/18/d, 
2/22/b, 2/29/b, 2/30/c , 2/32/e, 2/33/c, 2/34/b, 2/35/b, 2/36/d, 2/39/c, 
2/40/c, 2/56/e,  2/57/c, 2/58/b, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 
2/64/c, 2/66/c, 2/67/c, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/73/c, 
2/74/c, 2/75/c, 2/76/c, 2/77/c, 2/78/c, 2/79/c, 2/94/f,  3/h,  3/1/c, 3/4/c, 
3/5/c, 3/6/d, 3/12/e, 3/13/d,  4/1/f, 4/2/e, 7/i  şi nr.9/g.  

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

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Péter Ferenc                                                                  Alin Mărginean  

 
 
 
 
                                Întocmit consilier: Vaida Gabriela 
                                   Verificat Şef serviciu: Tcaciuc Ioana 
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