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HOTĂRÂREA NR.195 
din 21 decembrie 2017 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017 
 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 27708/15.12.2017.2017 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu 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 584.555.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 721.835.000 lei, conform anexei nr.1/i.” 

2. Anexele nr. 1/h, 2/i, 2/1/h, 2/2/f, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/c, 3/47/f, 

3/50/e, 3/52/d, 3/54/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/c, 3/63/f, 3/64/f, 3/65/f, 

3/66/c, 3/67/d, 3/72/d, 3/77/e, 3/102/a, 3/105/c, 3/106, 3/109/e,  4/g, 

4/4/b, 4/5/b, 4/12/a, 5/1/f, 5/2/f, 7/g şi 10/d  se modifică şi se înlocuiesc cu 

anexele nr. nr.1/i, 2/j, 2/1/i, 2/2/g, 3/19/c, 3/20/c, 3/21/c, 3/22/d, 3/47/g, 

3/50/f, 3/52/e, 3/54/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/d, 3/63/g, 3/64/g, 3/65/g, 

3/66/d, 3/67/e, 3/72/e, 3/77/f, 3/102/b, 3/105/d, 3/106/a, 3/109/f,  4/h, 

4/4/c, 4/5/c, 4/12/b, 5/1/g, 5/2/g, 7/h şi 10/e, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.II. Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

nr.498/07.12.2017 privind majorarea bugetului general al Judeţului Mureş pe anul 

2017 cu suma de 5.187.000 lei, precum şi aprobarea unor virări de credite în cadrul 

bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 
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Art.III. Se aprobă modificarea Bugetului Programului de interes public judeţean 

”Siguranţa cetăţeanului – parteneriat în slujba comunităţii” stabilit în Anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.177/2017, conform anexei nr.11 la prezenta 

hotărâre. 

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                                                                           Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR  
                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 27708/15.12.2017 

 

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. 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.84/2017 privind rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 judeţului Mureş, i s-au alocat 5.187.000 
lei. 

Prin Dispoziţia nr.498/07.12.2017 s-a aprobat majorarea bugetului general al 
judeţului Mureş pe anul 2017 cu suma de 5.187.000 lei, precum şi unele virări 
de credite în cadrul bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş. 

Ţinând seama de prevederile articolului nr.82 din Legea nr.273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,propunem 
validarea acestei Dispoziţii. 

În urma analizei execuţiei bugetare s-a constatat o nerealizare a veniturilor în 
speţă cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 8.000.000 lei şi sume 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale cu suma de 3.525.000 lei. De asemenea se constată o creștere 
a indicatorului de venit ”Diverse venituri” cu suma de   316.000 lei. Propunem 
aceste modificări conform anexei nr.1/i. 

Potrivit adresei nr.27379/13.12.2017,Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
nr.1 solicită unele reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat.Propunem 
aceste modificări conform anexei nr.3/19/c. 

Prin adresa nr. 27376/13.12.2017,Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită 
diminuarea veniturilor proprii cu suma de 3.003.000 lei  ca urmare a diminuării 
valorii contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş,iar 
Spitalul Municipal Dr Gheorghe Marinescu Tîrnăveni prin adresa nr. 
27359/13.12.2017   solicită diminuarea veniturilor proprii cu suma de 4.082.000 
lei ca urmare a diminuării valorii contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de 
Sănătate Mureş.Propunem aceste modificări conform anexelor nr.5/1/g şi 
nr.5/2/g 

De asemenea prin adresa nr.  27323/13.12.2017, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Copilului Mureş solicită alocarea sumei de 157.000 lei 
pentru plata unor sentinţe judecătoreşti devenite executorii prin Decizia Curţii  
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de Apel nr.54/A/2015.Propunem aceste modificări  conform anexelor de la 
nr.3/47/g până la nr.3/77/f. 

Prin notele interne nr.25605/24.11.2017 şi 26521/06.12.2017,Direcţia de 
Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte solicită suplimentarea cu 42.000 
lei în vederea desemnării unui coordonator în materie de securitate și sănătate 
pe durata realizării lucrării ”Proiectare – fazele PT, DE, CS și execuția lucrării 
Reabilitarea Palatului Culturii” şi 43.000 lei în vederea desemnării unui 
coordonator în materie de securitate și sănătate, pe durata realizării lucrării 
”Proiectare – realizarea PT, DE, CS, documentațiilor necesare obținerii avizelor 
și Autorizației de construire, inclusiv asistența tehnică din partea Proiectantului 
și execuția lucrărilor de construcții pentru ”Reabilitarea Muzeului de Științele 
Naturii Tîrgu-Mureș”.  

Potrivit adresei nr.27195/12.12.2017, Muzeul Judeţean Mureş solicită unele 
reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat. Propunem aceste modificări 
conform anexei nr.4/4/c. 

În baza adresei nr.27259/13.12.2017, Ansamblul Artistic Profesionist 
Mureşul,solicită de asemenea unele reaşezări în cadrul volumului bugetar 
aprobat. Propunem aceste modificări conform anexei nr.4/5/c. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/i, 2/j, 2/1/i, 2/2/g, 3/19/c, 
3/47/g, 3/50/f, 3/52/e, 3/54/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/d, 3/63/g, 3/64/g, 
3/65/g, 3/66/d, 3/67/e, 3/72/e, 3/77/f, 3/102/b, 3/105/d, 3/106/a, 3/109/f, 
4/h,  4/4/c, 4/5/c, 4/12/b, 5/1/g, 5/2/g, 7/h şi 10/e.   

Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea 
finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare,proiectul  de 
hotărâre  a fost afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform 
Procesului-verbal nr.27368/13.12.2017,după care au intervenit unele 
modificări. 

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

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 27709/15.12.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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  adresa nr.47498/29.11.2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş comunică anexa aprobată de Ministerul Muncii  şi 
Justiţiei Sociale privind transferurile pentru finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap în anul 2017, prin care, judeţului Mureş i s-a 
alocat suplimentar suma de 5.187.000 lei, conform Ordonanţei de Urgenţă 
nr.84/2017 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017. De asemenea, potrivit articolului 49, alin. 5 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele  publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, 
înainte de angajarea cheltuielilor pot fi efectuate virări de credite în 
cadrul aceluiaşi capitol bugetar. În aceste condiţii,  prin adresa nr. 
48.257/06.12.2017, DGASPC solicită, virarea unor credite în cadrul titlului 
20 „Bunuri şi servicii”,  acest lucru fiind necesar pentru achitarea tuturor 
facturilor de utilităţi, asigurarea necesarului de medicamente şi obiecte de 
inventar,  precum şi alte cheltuieli necesare pentru asigurarea desfăşurării 
în bune condiţii  a activităţii până la finele acestui an. Ca urmare, a fost 
întocmită Dispoziția președintelui nr.498/07.12.2017 privind majorarea 

bugetului general al Judeţului Mureş pe anul 2017 cu suma de 5.187.000 
lei,  precum şi aprobarea unor virări de credite în cadrul bugetului Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, care se supune 
validării în prima ședință a Consiliului Județean. 
Ţinând seama de prevederile articolului nr.82 din Legea nr.273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,propunem validarea acestei Dispoziţii. 
În urma analizei execuţiei bugetare s-a constatat o nerealizare a veniturilor 
în speţă cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 8.000.000 lei şi 
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 3.525.000 lei. De asemenea se 
constată o creștere a indicatorului de venit ”Diverse venituri” cu suma de   
316.000 lei. 
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Potrivit adresei nr.27379/13.12.2017,Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.1 solicită unele reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat. 
Prin adresa nr. 27376/13.12.2017,Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită 
diminuarea veniturilor proprii cu suma de 3.003.000 lei  ca urmare a 
diminuării valorii contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate 
Mureş,iar Spitalul Municipal Dr Gheorghe Marinescu Tîrnăveni prin adresa 
nr. 27359/13.12.2017   solicită diminuarea veniturilor proprii cu suma de 
4.082.000 lei ca urmare a diminuării valorii contractelor încheiate cu Casa 
de Asigurări de Sănătate Mureş.  
De asemenea prin adresa nr.  27323/13.12.2017, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş solicită alocarea sumei de 
157.000 lei pentru plata unor sentinţe judecătoreşti devenite executorii 
prin Decizia Curţii de Apel nr.54/A/2015.  
Prin notele interne nr.25605/24.11.2017 şi 26521/06.12.2017, Direcţia de 
Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte solicită suplimentarea cu 
următoarele sume: 
- 42.000 lei în vederea desemnării unui coordonator în materie de 

securitate și sănătate pe durata realizării lucrării ”Proiectare – fazele 
PT, DE, CS și execuția lucrării Reabilitarea Palatului Culturii”; 

- 43.000 lei în vederea desemnării unui coordonator în materie de 
securitate și sănătate, pe durata realizării lucrării ”Proiectare – 
realizarea PT, DE, CS, documentațiilor necesare obținerii avizelor și 
Autorizației de construire, inclusiv asistența tehnică din partea 
Proiectantului și execuția lucrărilor de construcții pentru ”Reabilitarea 
Muzeului de Științele Naturii Tîrgu-Mureș”. 

Potrivit adresei nr.27195/12.12.2017, Muzeul Judeţean Mureş solicită unele 
reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat. 
În baza adresei nr.27259/13.12.2017, Ansamblul Artistic Profesionist 
Mureşul, solicită de asemenea unele reaşezări în cadrul volumului bugetar 
aprobat. 
Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea 
finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare,proiectul  
de hotărâre  a fost afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale 
conform Procesului-verbal nr.27368/13.12.2017,după care au intervenit 
unele modificări. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
alăturat. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 
Întocmit: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului 

Mureș pentru anul 2017 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr. 27708/15.12.2017 şi raportul de specialitate al Direcției 

Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, 

am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului bugetar, 

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. 

a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a 

bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica 

aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din 

calendarul bugetar”. 

Cu respectarea prevederilor art.82 din Legea nr.273/2006, prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.498/07.12.2017, s-a aprobat majorarea 

bugetului general al județului Mureș pe anul 2017, cu sumele alocate bugetului 

județului Mureș, prin OUG nr.84/2017 privind rectificarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2017. 

Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, s-au 

propus modificări  ale bugetului general al Județului Mureș pe anul 2017, pe baza 

solicitărilor compartimentelor de specialitate și al unor instituții subordonate 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, modificări care se regăsesc în 

anexele 1/h, 2/i, 2/1/h, 2/2/f, 3/19/b, 3/47/f, 3/50/e, 3/52/d, 3/54/d, 3/60/d, 

3/61/d, 3/62/c, 3/63/f, 3/64/f, 3/65/f, 3/66/c, 3/67/d, 3/72/d, 3/77/e, 3/102/a, 

3/105/c, 3/106, 3/109/e,  4/g, 4/4/b, 4/5/b, 4/12/a, 5/1/f, 5/2/f, 7/g și 10/d  

care se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. nr.1/i, 2/j, 2/1/i, 2/2/g, 3/19/c, 

3/47/g, 3/50/f, 3/52/e, 3/54/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/d, 3/63/g, 3/64/g, 3/65/g, 

3/66/d, 3/67/e, 3/72/e, 3/77/f, 3/102/b, 3/105/d, 3/106/a, 3/109/f,  4/h, 4/4/c, 

4/5/c, 4/12/b, 5/1/g, 5/2/g, 7/h și 10/e. 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru 

anul 2017, a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3) din Legea 

   Nr.27713/15.12.2017 

   Dosar nr. VI/D/1 
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nr.273/2006, fiind afișat pe avizierul unității administrativ-teritoriale, demers în 

urma căruia au intervenit unele modificări.  

Potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Mureş aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 

bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” 

din Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2017, poate fi supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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