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HOTĂRÂREA NR.191 

din  21 decembrie 2016 

privind rectificarea bugetului județului Mureș, pentru anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.24.590/21.12.2016 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului județului Mureș pentru anul 2016, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

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 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 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. Anexele nr. 2/105, 2/106, 3/h, 4/1/f, 4/2/e și 8/f se modifică și se înlocuiesc cu 
anexele nr.2/105/a, 2/106/a, 3/i, 4/1/g, 4/2/f și 8/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, precum și R.A. Aeroportul 
TRANSILVANIA Tîrgu Mureș. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                                                             

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 24.590/21.12.2016 

Dosar VI D/1 

 

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 adresele nr.17874/19.12.2016 şi nr.26825/19.12.2016, Spitalul Municipal 
„Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni şi Spitalul Clinic Judeţean Mureş ne solicită 
unele reaşezări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016. 

Propunem rectificarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş  şi a Spitalului 
Municipal” Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni cu influenţele  respective.  

De asemenea prin  adresa nr.24098/15.12.2016 în baza Hotărârii CA 
NR.33/14.12.2016, R.A.Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş solicită unele 
reaşezări ale bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, pe care le 
propunem spre aprobare. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 2/105/a, 2/106/a,  3/i, 4/1/g, 
4/2/f  şi nr.8/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 


	hot 191
	hot 191 exp

