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    HOTĂRÂREA NR.15 

din 26 ianuarie 2017 

pentru modificarea Hotărârii nr.2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la  

31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe 

anul 2015 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

 

Văzând Expunerea de motive nr. 1219/19.01.2017 a Direcţiei Economice la proiectul 

de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.2/16.01.2016 privind acoperirea 

definitivă la 31.12.2016 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe 

anul 2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 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. Art.1 din Hotărârea nr.2/16.01.2016 se modifică şi va avea următorul 

conţinut:  

 

”Se aprobă acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare 

în sumă de 10.223.150,30 lei, din excedentul bugetului local pe anul 2015.”      

             

Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 
PREŞEDINTE                                                                         Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                 SECRETAR 
                                                                                                                                   Paul Cosma 
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Nr.1219/19.01.2017 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.2/16.01.2017  
privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de 
dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2890/21.12.2016  pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, 
Consiliul Judeţean Mureş a aprobat acoperirea definitivă la 31.12.2016 a 
deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 10.215.578,30 lei. În urma unor 
regularizări efectuate între bugetul judeţului şi bugetul de stat, precum şi între 
bugetul judeţului şi bugetele instituţiilor subordonate, deficitul secţiunii de 
dezvoltare a fost majorat cu suma de 7.572 lei. Astfel, în vederea acoperirii şi 
acestui deficit rezultat în urma regularizărilor efectuate la închiderea 
definitivă a anului bugetar 2016, propunem aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2016 
în sumă de 10.223.150,30 lei. 

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE           DIRECTOR                                                                                                       
Peter Ferenc                                                                              Alin Mărginean          

 

 

 

 

Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
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