HOTĂRÂREA NR.107
din 27 iulie 2017
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul
2017

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15596/20.07.2017 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.103/11 iulie
2017 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean
”Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi DJ142, Ungheni (DN15) – Mica –
Târnăveni (DN14A) – judeţul Mureş”,
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 561.513.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 698.793.000 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 3/188”.
3. Anexele nr. 1/b, 2/c, 2/1/c, 2/2/a, 3/1, 3/3, 3/11, 3/41, 3/43/a, 3/44/a,
3/76, 4/b, 5/1/a, 7/b, 9/b şi 10/a se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c,
2/d, 2/1/d, 2/2/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/11/a, 3/41/a, 3/43/b, 3/44/b, 3/76/a, 4/c,
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5/1/b, 7/c, 9/c şi 10/b.
4. După anexa 3/185 se introduc 3 anexe noi, nr.3/186, 3/187 şi 3/188.
Art. II. Anexele nr.1/c, 2/d, 2/1/d, 2/2/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/11/a, 3/41/a,
3/43/b, 3/44/b, 3/76/a, 3/186, 3/187, 3/188, 4/c, 5/1/b, 7/c, 9/c şi 10/b fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III. Sumele aprobate în anexa nr.3/76 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.31/2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş, pentru
acordarea finanţărilor nerambursabile în domeniul asistenţă socială, evidenţiate la
capitolul 68.02.50 art. 59.11 şi neutilizate în prima sesiune, se vor utiliza în
sesiunea a II-a.
Art. IV. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi
direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
Art. V. Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş şi
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 15596/20.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.103/11 iulie 2017 a fost aprobată
justa despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizarea
drumurilor județene DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni
(DN14A) – județul Mureș”. Astfel, pentru a asigura plata efectivă a
despăgubirilor, propunem cuprinderea în buget a sumei de 21.000 lei, conform
anexei nr.3/188.
Prin nota internă a Direcţiei Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte nr.
15167/2017 se solicită alocarea în buget a sumei de 140.000 lei pentru
realizarea documentaţiei tehnico-economice şi obţinerea avizelor şi acordurilor
prevăzute în certificatul de urbanism aferente obiectivului de investiţii
„Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a
Consiliului Judeţean Mureş”. Suma necesară va fi acoperită parţial prin
redistribuirea sumei de 26.000 lei aprobată pentru obiectivul de investiţii „SF,
avize Instalație de climatizare la sediul administrativ situat în Tg Mureș str.
Primăriei nr. 2”, acesta urmând să devină parte componentă a noului obiectiv
de investiţii a cărui finanţare se intenţionează a fi realizată din fonduri
europene în cadrul POR 2014-2020.
Prin nota internă a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism nr. 15183/2017 se
solicită cuprinderea în buget a sumei de 105.000 lei necesară achiziţionării a 35
de calculatoare pentru aparatul propriu, acestea urmând să înlocuiască
echipamente uzate aflate în folosinţă de 9-12 ani.
Prin nota internă a Direcţiei Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte nr.
15176/2017 a fost semnalată posibilitatea ca lucrările la obiectivul „Parc auto
pentru sporturi cu motor” să fie finalizate în cursul anului curent, ceea ce
impune suplimentarea sumelor aprobate în bugetul pe anul 2017 cu sumele
prevăzute a fi cheltuite în anul 2018. În aceste condiţii se impune şi
suplimentarea sumelor necesare pentru plata serviciilor de coordonator de
sănătate şi securitate în muncă, pe durata elaborării şi a realizării lucrărilor
proiectului cu 15.000 lei şi aprobarea sumei de 150.000 lei pentru cheltuieli cu
energia electrică, gazele naturale şi apa necesare efectuării probelor
tehnologice şi asigurării unor cheltuieli de funcţionare de la finalizarea
lucrărilor până la finele anului curent. Fondurile necesare acoperirii
cheltuielilor curente susmenţionate vor fi asigurate prin redistribuirea sumei de
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165.000 de la alineatul 200109 – „Materiale şi prestări de servicii cu caracter
funcţional din cadrul titlului „Bunuri şi servicii” al capitolului bugetar 51 –
„Autorităţi publice şi acţiuni externe”.
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 102/2017,
este necesară modificarea denumirii obiectivului de investiţii prevăzut la litera
E, punctul 1.1 din Programul de lucrări la drumuri judeţene pe anul 2017 din
„Documentaţii tehnico-economice Modernizarea drumurilor judeţene Ungheni
(DN15) – Tîrnăveni (DN14A), DJ151B între km 0+000-13+006 şi DJ142 între km
0+000-12+630, judeţul Mureş” în „Documentaţii tehnico-economice
Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN15)-MicaTîrnăveni (DN 14A)-judeţul Mureş”.
Sumele suplimentare necesare pentru obiectivele de investiţii susmenţionate şi
pentru implementarea proiectului „Parc auto pentru sporturi cu motor” vor fi
asigurate prin redistribuiri după cum urmează:
2.148.000 lei din cadrul sumelor aprobate la titlul „Alte transferuri” al
capitolului bugetar 67 – „Cultură, recreere şi religie” aferente obiectivului
„Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu-Mureş”;
378.000 lei din cadrul sumelor aprobate la titlul „Alte transferuri” al
capitolului bugetar 67 – „Cultură, recreere şi religie” aferente obiectivului
„Reabilitarea Palatului Culturii”;
1.830.000 lei de la poziţia cuprinsă la litera E, punctul 1.1 din Programul
de lucrări la drumuri judeţene pe anul 2017, aprobat în anexa 9/b la Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr. 87/2017.
Prin adresa Spitalului Clinic Judeţean Mureş nr. 12.320/2017 se solicită
redistribuirea în cadrul volumului a unor sume aprobate de la bugetul Judeţului
Mureş pentru investiţii şi aprobarea suplimentării cu 56.000 de lei a sumelor din
veniturile proprii ale spitalului pentru finanţarea achiziţionării unor ecografe
imperios necesare pentru creşterea calităţii serviciilor medicale. De asemenea,
prin adresa nr.12.338/2017, Spitalul Clinic Județean Mureș solicită majorarea
bugetului instituției cu suma de 9.279.000 lei pe secțiunea de funcționare, ca
urmare a unor acte adiționale încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de
Sănătate Mureș și cu Direcția de Sănătate Publică pentru programe naționale de
sănătate.
Prin adresa Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş nr. 1471/14.07.2017 se solicită
efectuarea unor redistribuiri în cadrul sumelor aprobate pentru investiţii,
economiile înregistrate la achiziţia instrumentelor muzicale urmând a fi
utilizate pentru cumpărarea unui nou instrument muzical („S”pentru fagot).
Prin adresa RA Aeroport Transilvania Tîrgu-Mureş nr. 5389/2017 se solicită
aprobarea unor modificări în cadrul listei de investiţii după cum urmează:
A.
Modificări în cadrul volumului pentru obiective de investiţii finanţate de
la bugetul Judeţului Mureş:
suplimentarea sumelor aprobate pentru obiectivul „Optimizare tablou
general de joasă tensiune din uzina electrică” cu 25.000 lei corespunzătoare
valorii taxei pe valoare adăugată;
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aprobarea sumei de 98.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii
„PT remiză PSI”;
sumele suplimentare necesare pentru cele două obiective vor fi asigurate
prin redistribuirea sumei de 33.000 lei de la obiectivul „Efectuare de
măsurători topografice de obstacolare şi set de date de aerodrom conform REG
UE139/2014(Lot I+Lot II+Lot III)” şi prin renunţarea la suma de 90.000 lei,
aprobată pentru obiectivul „Hartă strategică de zgomot şi Plan de măsuri”.
B.
Modificări în ceea ce priveşte obiectivele finanţate din surse proprii ale
regiei:
diminuarea cu 12.000 lei a sumelor pentru obiectivul „Achiziţionare
sisteme PC, hărţi caroiate, legături telefonice, staţii emisie-recepţie (realizare
centru de criză) etapa I”;
includerea obiectivului „Sistem control acces auto” cu o valoare estimată
de 7.000 lei/lună.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/d, 2/1/d, 2/2/b, 3/1/a,
3/3/a, 3/11/a, 3/41/a, 3/43/b, 3/44/b, 3/186, 3/187, 3/188, 4/c, 5/1/b, 7/c,
9/c și 10/b.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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