HOTĂRÂREA NR.87
din 29 iunie 2017
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul
2017

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.13455/22.06.2017 la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.77/2017 privind completarea
anexelor 1 şi 2 la HCJM nr.34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi
culturale şi sociale de interes public judeţean,
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 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 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 552.178.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 689.458.000 lei, conform
anexei nr.1/b.”
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 3/185”.
3. Anexele nr. 1/a, 2/b, 2/1/b, 2/2, 3/22, 3/40, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46,
3/47/a, 3/50, 3/52, 3/54, 3/55, 3/57, 3/60, 3/61, 3/63/a, 3/64/a, 3/65/a,
3/67, 3/68, 3/69, 3/70, 3/71, 3/72, 3/77/a, 3/109/b, 3/176, 4/a, 5/2/a, 7/a,
9/a şi 10 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/b, 2/c, 2/1/c, 2/2/a,
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3/22/a, 3/40/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/b, 3/50/a, 3/52/a,
3/54/a, 3/55/a, 3/57/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/67/a,
3/68/a, 3/69/a, 3/70/a, 3/71/a, 3/72/a, 3/77/b, 3/109/c, 3/176/a, 4/b,
5/2/b, 7/b, 9/b şi 10/a.
4. După anexa 3/180 se introduc 5 anexe noi, nr.3/181, 3/182, 3/183, 3/184 şi
3/185.
Art. II. Anexele nr.1/b, 2/c, 2/1/c, 2/2/a, 3/22/a, 3/40/a, 3/43/a, 3/44/a,
3/45/a, 3/46/a, 3/47/b, 3/50/a, 3/52/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/57/a, 3/60/a,
3/61/a, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/67/a, 3/68/a, 3/69/a, 3/70/a, 3/71/a,
3/72/a, 3/77/b, 3/109/c, 3/176/a, 3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 4/b,
5/2/b, 7/b, 9/b şi 10/a 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 şi
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 13455/22.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
judeţului Mureş pentru anul 2017
În conformitatea 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 prevederilor Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor,proiectelor şi acţiunilor culturale,art.1^2 alin.(2),
autoritatea finanţatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru
finanţarea programului/programelor prioritar/prioritare şi va constitui un fond
pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă reprezentând
un procent de până la 8%, dar nu mai puţin de 2% din bugetul aprobat pe
„Proiecte culturale”.
Întrucât prin anexa nr.3/40 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.31/2017 a fost
aprobată suma de 600.000 lei,propunem constituirea acestui fond în procent de
8% rezultând un cuantum de 48.000 lei.
De asemenea potrivit hotărârii amintite mai sus, pentru plata serviciilor sociale
s-a alocat suma de 3.794.000 lei. DGASPC Mureş, prin adresa înregistrată la
Consiliul Județean Mureș cu nr.13.400/22.06.2017 solicită majorarea bugetului
cu suma de 25.000 lei pentru plata serviciilor sociale efectuate în luna mai
2017 şi unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar aprobat. În acest
context propunem diminuarea sumei din anexa nr.3/7 “Convenţii servicii
sociale„ cu suma de 25.000 lei, majorarea cu aceeaşi sumă a bugetului DGASPC
Mureş,respectiv acele reaşezări solicitate.
Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.77/2017,
privind modificarea şi completarea anexelor 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, s-au alocat sume, propunem aprobarea
detalierilor conform anexelor cu nr.3 de la nr.3/181 până la nr.3/184 .
În data de 29 mai 2017 şi în data de 14 iunie 2017, s-au semnat contractele cu
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
şi Agenția de Dezvoltare Regională Centru pentru ” Reabilitarea Muzeului de
Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş” în valoare de 11.274.559 lei, din care pentru anul
2017: 383.000 lei şi „Reabilitarea Palatului Culturii” în valoare de 6.515.286 lei,
din care pentru anul 2017: 359.000 lei. Aceste proiecte fiind finanțate din
fonduri externe nerambursabile se impune cuprinderea acestora în bugetul
proiectelor multianuale la titlul 58 ”Proiecte cu finanţare de fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” conform anexei nr.10/a
și a anexelor 3/43/a și 3/44/a.
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Ținând seama de Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.78/2017 privind
aprobarea programului de interes public județean ”Operativitatea structurilor
de intervenție pentru protecția cetățeanului” și a convenției de colaborare
dintre Județul Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al
Județului Mureș pentru implementarea acestuia, prin care a fost aprobată suma
de 237.000 lei, propunem aprobarea acestei detalieri conform anexei nr.3/185.
Spitalul Municipal Dr. “Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, prin adresa înregistrată
la Consiliul Județean Mureș cu nr.13.385/22.06.2017 solicită majorarea
bugetului, reprezentând venituri din contractele încheiate cu Casa Județeană
de Asigurări de Sănătate Mureș și cu Direcția de Sănătate Publică, iar prin
adresa nr.9192/2017, solicită modificarea listei de investiţii în vederea
achiziţionării din fondul de dezvoltare a 2 aparate de sigilat pungi de
sterilizare. Propunem aceste modificări conform celor solicitate.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş, prin adresa
nr.717/2017, solicită unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar aprobat.
Propunem aceste reaşezări solicitate.
În baza notei interne nr.13124/19.06.2017, Direcţia Tehnică solicită
suplimentarea sumei alocate la poziţia Cap.B. subpunctul 1.2 “Întreţinere
drumuri pietruite” cu suma de 145.000 lei şi diminuarea cu aceeaşi sumă la
poziţia Cap.A, subpunctul 1.2 “Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri”.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/b, 2/c, 2/1/c, 2/2/a, 3/22/a,
3/40/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/b, 3/50/a, 3/52/a, 3/54/a,
3/55/a, 3/57/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/67/a, 3/68/a,
3/69/a, 3/70/a, 3/71/a, 3/72/a, 3/77/b, 3/109/c, 3/176/a, 3/181, 3/182,
3/183, 3/184, 3/185, 4/b, 5/2/b, 7/b, 9/b și 10/a.
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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