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HOTĂRÂREA NR.73 
                                                   din 25 mai 2017 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.10.108/18.2017 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, cu modificările și 
completările ulterioare, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.58/27.04.2017 privind completarea 
anexelor 1 și 2 la HCJM nr.34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Județean 
Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de 
interes public județean, 

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.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 3/180”. 

2. Anexele nr. 2/a, 2/1/a, 3/47, 3/63, 3/64, 3/65, 3/77, 3/109/a  se modifică şi se 
înlocuiesc cu anexele nr. 2/b, 2/1/b, 3/47/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/65/a, 3/77/a, 
3/109/b. 

3. După anexa 3/175 se introduc 5 anexe noi, nr.3/176, 3/177, 3/178, 3/179 și 3/180.  

Art.II.  Anexele nr.2/b, 2/1/b, 3/47/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/65/a, 3/77/a, 3/109/b, 
3/176, 3/177, 3/178, 3/179 și 3/180 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş și  
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                              
Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 
                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr.10.108/18.05.2017 

Dosar VI D/1 

 

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, cu modificările și 
completările ulterioare 

 

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. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea 
bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2017, pentru plata serviciilor 
sociale s-a alocat suma de 3.794.000 lei. Prin adresa nr.20640/16.05.2017 
DGASPC Mureș solicită majorarea bugetului cu suma de 399.000 lei pentru plata 
serviciilor sociale efectuate în perioada 01.01-31.05.2017. În acest context 
propunem diminuarea sumei din anexa nr.3/77 ”Convenții servicii sociale” cu 
suma de 399.000 lei și majorarea cu aceeași sumă a bugetului DGASPC Mureș. 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.58/2017,  au 
fost modificate şi completate anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 
interes public judeţean, propunem detalierea acestora conform anexelor cu 
nr.3 de la nr.3/176 până la nr.3/180 .   

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 2/b, 2/1/b, 3/47/a, 3/63/a, 
3/64/a, 3/65/a, 3/77/a, 3/109/b, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179 și 3/180. 

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

 

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Péter Ferenc                                                             Alin Mărginean  

 

                                Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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