HOTĂRÂREA NR.140
din 28 septembrie 2017
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.20.047/22.09.2017 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2017 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.126/31 august
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 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 583.158.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 720.438.000 lei, conform anexei
nr.1/e.”
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 3/203”.
3.
Anexele nr. 1/d, 2/e, 2/1/d, 2/2/c, 3/1/a, 3/18, 3/24/a, 3/37, 3/44/c,
3/47/b, 3/50/a, 3/52/a, 3/53, 3/54/a, 3/55/a, 3/56, 3/57/a, 3/58, 3/59, 3/60/a,
3/61/a, 3/62, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/66, 3/67/a, 3/68/a, 3/69/a, 3/70/a,
3/71/a, 3/72/a, 3/73, 3/74, 3/75, 3/77/b, 3/89/a, 3/100, 3/101, 3/102, 3/103,
3/105, 3/109/d, 4/d, 4/6, 5/1/c, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d și 10/c se modifică şi se
înlocuiesc cu anexele nr. 1/e, 2/f, 2/1/e, 2/2/d, 3/1/b, 3/18/a, 3/24/b, 3/37/a,
3/44/d, 3/47/c, 3/50/b, 3/52/b, 3/53/a, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/a, 3/57/b, 3/58/a,
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3/59/a, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/a, 3/63/c, 3/64/c, 3/65/c, 3/66/a, 3/67/b, 3/68/b,
3/69/b, 3/70/b, 3/71/b, 3/72/b, 3/73/a, 3/74/a, 3/75/a, 3/77/c, 3/89/b, 3/100/a,
3/101/a, 3/102/a, 3/103/a, 3/105/a, 3/109/e, 4/e, 4/6/a, 5/1/d, 5/2/d, 7/e, 8/b,
9/e și 10/d.
4. După anexa 3/195 se introduc 8 anexe noi, nr.3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200,
3/201, 3/202 și 3/203.
Art.II. Anexele nr.1/e, 2/f, 2/1/e, 2/2/d, 3/1/b, 3/18/a, 3/24/b, 3/37/a, 3/44/d,
3/47/c, 3/50/b, 3/52/b, 3/53/a, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/a, 3/57/b, 3/58/a, 3/59/a,
3/60/b, 3/61/b, 3/62/a, 3/63/c, 3/64/c, 3/65/c, 3/66/a, 3/67/b, 3/68/b, 3/69/b,
3/70/b, 3/71/b, 3/72/b, 3/73/a, 3/74/a, 3/75/a, 3/77/c, 3/89/b, 3/100/a,
3/101/a, 3/102/a, 3/103/a, 3/105/a, 3/109/e, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200,
3/201, 3/202, 3/203, 4/e, 4/6/a, 5/1/d, 5/2/d, 7/e, 8/b, 9/e și 10/d 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
Péter Ferenc
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Nr.20.047/22.09.2017
Dosar VI 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.
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2017 au fost aprobate 8.860.000 lei sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul județelor, destinate susținerii sistemului de protecție a copilului
(1.624.000 lei), susținerii centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap
(5.012.000 lei) și susținerii ”Programului pentru școli al României” conform
prevederilor HG nr.640/2017 (2.224.000 lei).
Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.126/2017,
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, propunem cuprinderea în buget a sumelor
aprobate cu această destinație.
Prin nota internă a Direcţiei Tehnice nr. 19434/2017 se solicită următoarele
modificări asupra Programului de lucrări la drumurile judeţene pe anul 2017,
acestea fiind detaliate în anexa nr. 9/e:
redistribuirea sumei de 1.180.000 de lei, reprezentând economii realizate
în urma încheierii contractelor de lucrări, de la poziţia C1 – „Covoare
bituminoase” la alte poziţii din cadrul secţiunii I – „CHELTUIELI DE ÎNTREŢINERE
ŞI REPARAŢII CURENTE” din cadrul Programului de lucrări la drumuri judeţene;
redistribuirea sumei de 375.000, reprezentând economii rezultate la
obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de PadureBezidu Nou - limita judeţului Harghita, DJ136 km 1+900-8+830 şi DJ136A km
0+000-3+339”, pentru suplimentarea sumelor la alte obiective de investiţii
existente şi pentru realizarea a două obiective de investiţii noi în cadrul
Programului de lucrări la drumurile judeţene;
De asemenea este necesară cuprinderea unor sume pentru prestarea unor
servicii aferente unor obiective de investiţii, după cum urmează:
11.000 lei pentru servicii de coordonator de sănătate şi securitate în
muncă pe durata proiectării şi execuţiei lucrării „Reabilitare drum județean
DJ107G Limită județ Alba – Ațintiș – Luduș, km 16+775-18+226”;
5.000 lei pentru servicii de coordonator de sănătate şi securitate în
muncă pe durata execuţiei lucrării „RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv
instalaţii aferente)”;
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36.000 lei pentru servicii de evaluare teren pentru sediul Serviciului
Administrativ Intervenţii.
Prin adresa Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni nr.
13564/2017 se solicită aprobarea suplimentării cu 40.000 lei a sumelor pentru
reparaţii curente, din veniturile proprii ale spitalului, şi suplimentarea sumelor
cuprinse în lista de investiţii pentru realizarea obiectivului „Înlocuire reţea
internă termoficare secţia Pediatrie” cu 125.000 lei prin redistribuirea sumei
de 47.000 lei aprobată pentru obiectivul „D.A.L.I. – Reabilitarea şi
modernizarea Pavilionului Pediatrie pentru creşterea eficienței energetice” şi
prin alocarea a 78.000 lei din veniturile proprii ale spitalului. Modificările
propuse se regăsesc în cadrul anexelor 7/e şi 8/b.
Prin adresa Spitalului Clinic Judeţean Mureş nr. 15042/2017 se solicită
aprobarea suplimentării sumelor cuprinse în lista de investiţii cu 229.000 lei din
veniturile proprii ale spitalului. Modificările propuse se regăsesc în cadrul
anexei 7/e.
Prin adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş
nr. 37042/2017 se solicită modificarea categoriei unor obiective de investiţii
din lucrări în dotări, suplimentarea cu 15.000 de lei a sumelor alocate
obiectivului de investiţii „CRRN LUDUŞ - Amenajare teren sport” prin
diminuarea corespunzătoare a sumelor alocate pentru obiectivul de investiţii
„CRRN LUDUŞ - Amenajare şi dotare club la subsolul clădirii” şi redistribuirea
sumei de 9.168 lei, reprezentând economii realizate la obiectivul de investiţii
„DGASPC SEDIU - Program antivirus”, pentru achiziţionarea unor licenţe pentru
sistemul de operare Windows 10. Modificările propuse se regăsesc în cadrul
anexei 7/e la hotărâre.
Prin adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş
nr. 37515/2017 se solicită o reaşezare în cadrul volumului aprobat a sumelor
pentru reparaţii curente în funcţie de priorităţile concrete. Modificările
propuse se regăsesc în cadrul anexei 8/b.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. nr.1/e, 2/f, 2/1/e, 2/2/d, 3/1/b,
3/2/a, 3/18/a, 3/37/a, 3/44/d, 3/47/c, 3/50/b, 3/52/b, 3/53/a, 3/54/b,
3/55/b, 3/56/a, 3/57/b, 3/58/a, 3/59/a, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/a, 3/63/c,
3/64/c, 3/65/c, 3/66/a, 3/67/b, 3/68/b, 3/69/b, 3/70/b, 3/71/b, 3/72/b,
3/73/a, 3/74/a, 3/75/a, 3/89/b, 3/102/a, 3/103/a, 3/105/a, 3/109/e, 3/196,
3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/201, 3/202, 3/203, 4/e, 4/6/a, 5/1/d, 5/2/d,
7/e, 8/b, 9/e și 10/d.
Menționăm că proiectul de hotărâre alăturat a fost afișat la avizierul unității
administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal nr.19792/2017.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE

Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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Nr.20.310/27.09.2017
Dosar VI D/1

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

Prin proiectul de Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2017 se propune majorarea cu
700.000 lei a compensațiilor pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor de serviciu de
interes economic general și cu 3.889.000 lei a investițiilor aferente obiectivelor din
domeniul public județean în vederea includerii în lista de investiții a obiectivelor:
- ”DALI+PT și detalii de execuție extindere și copertină cu legătură la terminal sosiri
internaționale”: 135.000 lei;
- ”Reactualizare DALI+PT și indicatori tehnico-economici pentru lucrări de
reabilitare la CT1”: 35.000 lei;
- ”Echipament multifuncțional de deszăpezire și degivrare PDA”: 2.700.000 lei;
- ”Achiziționare sisteme PC, hărți caroiate, legături telefonice, stații emisie recepție
(realizare centru de criză) – etapa 2”: 85.000 lei;
- ”Includerea obiectivului ”SF și PT sistem TVCI pentru supraveghere gard
perimetral”: 100.000 lei;
- ”SF și PT conexare platforme de parcare aeronave, platformă, echipamente de
handling, drumuri de serviciu cu instalații aferente”: 135.000 lei;
- ”Modernizare terminal plecări etapa I”: 410.000 lei;
- ”Reconfigurare echipament degivrare aeronave”: 274.000 lei;
precum și modificarea unor obiective de pe lista de investiții, astfel:
- Autospecială de stins incendii de aeroport: -25.000 lei;
- Upgrade sistem procesare și control pasageri (CMS): 40.000 lei.
Prin adresa nr.20.237/26.09.2017 Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat
suplimentarea transferurilor de capital de la bugetul județean cu suma de 80.000 lei
pentru ”SF privind construcția unui buncăr și spații conexe Laborator Radioterapie”.
Aceste modificări se regăsesc în proiectul de Hotărâre alăturat, precum și în anexele
nr.1/e, 2/f, 2/1/e, 2/2/d, 3/24/b, 3/77/c, 3/100/a, 3/101/a, 3/102/a, 4/e, 5/1/d și
7/e.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR
Alin Mărginean

Întocmit: consilier Gabriela Vaida
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Nr.20461/28.09.2017

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

În conformitate cu Legea nr.168/12.07.2017 privind instituirea zilei de 10
octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești autoritățile
administrației publice locale și centrale pot sprijini logistic și financiar în
vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor dedicate acestei
zile. În acest context propunem cuprinderea sumei de 10.000 lei la capitolul
87.02.50 în vederea organizării de către Direcția pentru Agricultură Mureș a Zilei
naționale a produselor agroalimentare românești și diminuarea corespunzătoare
a sumei alocate pentru plata cotizațiilor datorate organismelor din care Consiliul
Județean Mureș face parte.
Aceste modificări se regăsesc în proiectul de Hotărâre alăturat, precum și în
anexele nr.1/e, 2/f, 2/1/e, 3/105/a și 3/203.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR
Alin Mărginean

Întocmit: consilier Gabriela Vaida
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