HOTĂRÂREA NR.56
din 27 aprilie 2017
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.8262/24.04.2017 la proiectul de hotărâre privind
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind
aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizele
comisiilor de specialitate,
Potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea
clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare,
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 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 Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, 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 general al judeţului Mureş pe anul 2017 la venituri în sumă
de 543.937.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 681.217.000 lei,precum şi estimări
pentru anii 2018-2020,conform anexei nr.1.”
2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut:
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Mureş şi al instituţiilor finanţate
integral sau parţial din bugetul Judeţului Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe
articole şi alineate conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/175”.
3. Anexele nr.1, 2, 2/1, 3/109, 4, 5/1, 5/2, 7 și 9 se modifică şi se înlocuiesc cu
anexele nr. 1/a, 2/a, 2/1/a, 3/109/a, 4/a, 5/1/a, 5/2/a, 7/a și nr.9/a.
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4. După anexa 3/118 se introduc 57 de anexe noi, nr.3/119, 3/120, 3/121,
3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132,
3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143,
3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154,
3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165,
3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 3/174 și 3/175.

3/122,
3/133,
3/144,
3/155,
3/166,

Art.II. Anexele nr. 1/a, 2/a, 2/1/a, 3/109/a, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122,
3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133,
3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144,
3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155,
3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166,
3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 4/a, 5/1/a, 5/2/a,
nr.9/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

3/123,
3/134,
3/145,
3/156,
3/167,
7/a și

Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi direcţiile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 8262/21.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului
general al judeţului Mureş pentru anul 2017

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 de principali de credite.
Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal Dr.”Gheorghe Marinescu”
Tîrnăveni, solicită modificarea bugetelor proprii în conformitate cu clasificația
indicatorilor privind finanțele publice aprobată prin următoarele acte
normative:
-

Ordinul nr.372/28 martie 2017 privind modificarea anexei nr.1 la Normele
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1043/2010;
art.201 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art.62 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea
clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și
completările ulterioare,

De asemenea, prin adresele nr.7838 și 7918/2017, Spitalul Clinic Judeţean
Mureş solicită unele reașezări la dotări din Fondul de Dezvoltare, respectiv
majorarea veniturilor pentru programele naţionale de sănătate.
Potrivit prevederilor art.90 alin (1) din Legea nr.292/2011, Legea asistenţei
sociale, persoanele adulte cu dizabilităţi asistate în centre rezidenţiale sau
susţinătorii legali ai acestora, în funcţie de veniturile personale ale persoanelor
cu dizabilităţi, au obligaţia de a plăti o contribuţie lunară de întreţinere
stabilită în condiţiile legii. Pentru evidenţierea sumelor în cauză la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale în clasificaţia veniturilor bugetelor locale la
capitolul „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cod 33.02, se
introduce subcapitolul „Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate”` ,cod
33.02.13. Indicatorul nou introdus se va utiliza în cadrul secţiunii de
funcţionare.
Propunem aceste modificări conform actelor normative amintite mai sus.
Prin Nota Internă nr.8102/20.04.2017, Direcția Tehnică solicită modificarea
denumirii unei lucrări cuprinse în anexa nr.9 „Program - 2017 lucrări la drumuri
județene” din HCJ nr.31/2017 privind aprobarea bugetului general al Județului
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Mureș, pentru anul 2017, la pct.4.3 va avea următorul cuprins: „Lărgire drum
județean DJ151C Zau de Cîmpie (DJ151) - Valea Largă / limită județ Cluj, km
0+060 -1+040 și km 6+500 – 7+560, județul Mureș.
Având în vedere că prin anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.34/2017, s-a aprobat participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea,
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public
judeţean, propunem aprobarea detalierii acestora, conform anexelor nr.3/119
până la nr.3/175 .
În concluzie toate modificările amintite mai sus se regăsesc în anexele nr.1/a,
2/a, 2/1/a, 3/109/a, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126,
3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137,
3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148,
3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159,
3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170,
3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 4/a, 5/1/a, 5/2/a , 7/a și nr.9/a.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana
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