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 HOTĂRÂREA NR.124 
                                         din 31 august 2017 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.18.071/25.08.2017 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.111/27 iulie 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.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 
564.716.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 701.996.000 lei, conform anexei nr.1/d.” 

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 3/195”. 

3. Anexele nr. 1/c, 2/d, 2/2/b, 3/24, 3/25, 3/28, 3/43/b, 3/44/b,  4/c, 5/1/c, 
5/2/b, 7/c, 8, 9/c și 10/b se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/d, 2/e, 2/2/c, 
3/24/a, 3/25/a, 3/28/a, 3/43/c, 3/44/c,  4/d, 5/1/d, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d și 10/c.  

4. După anexa 3/189 se introduc 6 anexe noi, nr.3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194 
și 3/195.  

Art.II.  Anexele nr.1/d, 2/e, 2/2/c, 3/24/a, 3/25/a, 3/28/a, 3/43/c, 3/44/c, 3/190, 
3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 4/d, 5/1/d, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d și 10/c 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.18.071/25.08.2017 

Dosar VIO D/1 

 

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. 

  Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/2017,  
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 aprobat  sume pentru a finanţa Şcoala 
de vară din Hundorf şi  pentru Conferinţa internaţională anuală Cogitationes  
Historiae, propunem aprobarea detalierilor conform anexelor cu nr.3/190 şi 
3/191.   

Spitalul Municipal Dr “Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, prin adresele 
nr.17460/2017 şi 17705/2017, solicită achiziționarea unui boiler în valoare de 
8.000 lei, din fondul de investiţii al spitalului, pentru prepararea apei calde 
menajere la secţia pediatrie, suma de 436.000 lei pentru achiziţionarea şi 
dotarea cu diverse aparate în ambulatoriul de specialitate  medic specialist 
endocrinolog  şi în sălile de operaţii, precum şi unele reaşezări în programul de 
reparaţii în cadrul bugetului aprobat. 

De asemenea Spitalul Clinic Judeţean Mureş prin adresele nr.17020/2017                                                
şi 17594/2017,solicită alocarea sumei de 1.365.000 lei pentru 
reabilitarea,modernizarea şi dotarea cu aparatură şi echipamente de sterilizare 
în punctele de sterilizare Chirurgie generală-urologie, Ginecologie, 
Oftalmologie, Ortopedie Traumatologie. 

Prin notele interne ale Direcţiei Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte 
nr.16236/2017 şi nr.16280/2017,se solicită alocarea în buget a sumei de 
155.000 lei necesară pentru demararea procedurilor de achiziţie publică în 
vederea atribuirii contractului de servicii de asistenţă tehnică pentru 
supervizarea execuţiei lucrărilor în cadrul proiectului “Reabilitarea Muzeului de 
Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş ”şi a sumei de 184.000 lei pentru demararea 
procedurilor de achiziţie publică în vederea atribuirii contractului de servicii de 
asistenţă tehnică pentru supervizarea execuţiei lucrărilor în cadrul proiectului 
“Reabilitarea Palatului Culturii.”   
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Potrivit notei interne  nr.17247/11.08.2017, Direcţia Tehnică solicită 
reașezarea  sumei de 3.000.000 lei prin diminuarea cu suma respectivă la 
capitolul  

C “Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice-pct.1 
Covoare bituminoase “şi realocarea  pentru  întreţinerea pietruirii existente a 
unor tronsoane de drumuri judeţene, necesitatea întocmirii documentaţiilor de 
cadastru la lucrările finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în 
baza OG nr.28/2013 precum şi a lucrărilor care sunt cuprinse în programul de 
drumuri pentru anul acesta,necesitatea întocmirii documentaţiilor tehnice în 
vederea execuţiei lucrărilor de IUR (asfaltare) a drumurilor judeţene DJ 134 
Fîntînele – Veţca - Jacodu, km 11+868-14+600,DJ136 de la intersecţia cu 
DJ136A-Bezid,km 8+830-11+500,DJ154G Sînger-Papiu Ilarian-Iclănzel, km9+800-
12+400, necesitatea contractării încă a unor servicii de supraveghere prin 
diriginţi de şantier a lucrărilor pentru care s-au încheiat contracte de execuţie, 
necesitatea reluării achiziţiilor lucrărilor de instalare borne kilometrice. 

De asemenea prin nota internă nr.16372/2017, Direcţia Tehnică solicită 
achiziţia unui autoturism de teren  ca  fiind foarte necesar pentru deplasările 
pe teren în vederea realizării cu promptitudine a sarcinilor de serviciu. 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică prin nota internă 
nr.16278/24.08.2017, solicită cuprinderea în buget a sumei de 41.000 lei pentru 
achitarea despăgubirilor cuvenite exproprierii terenului pentru realizarea 
lucrării de interes public judeţean „Drum de acces la Parcul Industrial Mureş-
Platforma Vidrasău”.  

Propunem aceste modificări conform celor solicitate. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/d, 2/e, 2/2/c,  3/24/a, 3/25/a, 
3/28/a, 3/43/c, 3/44/c , 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 4/d, 5/1/c, 5/2/c, 7/d, 
8/a,  9/d şi nr.10/c. 

Menționăm că proiectul de hotărâre alăturat a fost afișat la avizierul unității 
administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal nr.17903/2017. 

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

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Péter Ferenc                                                             Alin Mărginean  

 

 

 

 

                             Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

 

NOTĂ 

cu privire la modificarea proiectului de Hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2017 

 

În conformitate cu prevederile art.23 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/2017 si a 
Planului de Acțiuni Sociale din Județul Mureș pentru perioada 2018-2020, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş a transmis, cu Nota de 
fundamentare nr.34721/28.08.2017, tipurile de servicii sociale ce urmează a fi 
contractate în perioada 2018-2020, in suma de 14.236.014 lei.  

Urmare celor de mai sus, propunem modificarea anexei nr.10c la proiectul de 
Hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pe anul 2017, 
postat pe site-ul Consiliului Județean Mureș, prin includerea celor 6 tipuri de 
servicii propuse de DGASPC Mureș. 

Pentru finanțarea Festivalului Internațional al Magiunului se impune alocarea 
sumei de 10.000 lei.  

De asemenea, în urma aprobării participării Județului Mureș în calitate de 
membru fondator la constituirea Asociației ”Visit Mures” Egyesulet, propunem 
cuprinderea în buget a sumei de 1.000 lei ca aport la constituirea patrimoniului 
inițial. 

Prin Nota internă nr.18.354/31.08.2017 Direcția Tehnică solicită suplimentarea 
cu 28.000 lei sumelor pentru realizarea proiectului tehnic aferent obiectivului de 
reparații ”Amenajare birou de primire persoane cu dizabilități locomotorii la 
Palatul Apollo” și diminuarea corespunzătoare a sumelor alocate execuției 
acestui obiectiv. 

Aceste modificări se regăsesc în proiectul de Hotărâre  alăturat, precum și în 
anexele nr.1/d, 2/e, 2/2/c, 3/2/8a, 3/109/d, 3/194, 3/195 și 8/a. 

 
 
  
 
 
PREȘEDINTE                                                                             DIRECTOR 
Péter Ferenc                                                                    Alin Mărginean 
 

 
 
 
 

Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
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