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HOTĂRÂREA NR.7 

                                            din 25 ianuarie 2018  

 
privind utilizarea în anul 2018 a sumei de 138.000.000 lei din excedentul 
cumulat al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare şi 

acoperirea golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.1161/19.01.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei Economice, raportul Serviciului juridic nr. 

1163/19.01. 2018, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ţinând seama de art.58 alin.(1) lit. a) şi b) 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.1. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 88.000.000 lei din excedentul 

cumulat al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare. 

Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 50.000.000 lei din excedentul 

cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 

secţiunii de funcţionare.                  

Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                            
Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                             Paul Cosma 
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Nr. 1161/19.01.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind utilizarea în anul 2018 a sumei de 
138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare şi acoperirea golurilor de casă a 
secţiunii de funcţionare 

 

Potrivit art.58 alin (1) lit a şi b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,excedentul anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după 
efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar 
următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative astfel: 

a) Ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în 
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanţării cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare. 

Având în vedere prevederile art.91 alin.3 literaa, din Legea nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Judeţean 
aprobă la propunerea preşedintelui, bugetul propriu al judeţului, modul de 
utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Faţă de aceste considerente se propune folosirea sumei de 138.000.000 lei din 
excedentul cumulat al anilor precedenţi astfel: 

-88.000.000 lei pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare; 

-50.000.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a secţiunii de 
funcţionare. 

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

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 1162/19.01.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind utilizarea în anul 2018 a sumei de 
138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare  şi acoperirea golurilor de casă a 
secţiunii de funcţionare 

Ţinând seama de prevederile art.58 alin (1) lit a şi b   din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din 
bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, 
se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 
autorităţilor deliberative astfel: 

a) Ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în 
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanţării cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare; 

Ţinând  seama de art.91 alin3. litera a, din Legea nr.215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean aprobă la propunerea 
preşedintelui, bugetul propriu al judeţului, modul de utilizare a rezervei 
bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Din excedentul cumulat al anilor precedenţi propunem utilizarea sumei de 
88.000.000 lei pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare şi 50.000.000 pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă a secţiunii de funcţionare. 

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

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 

 

Întocmit  Şef serviciu Ioana Tcaciuc 
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RAPORT 

privind utilizarea în anul 2018 a sumei de 138.000.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare şi acoperirea golurilor 
de casă a secţiunii de funcţionare 

 

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

expunerea de motive nr.1161/19.01.2017 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: 

Actul administrativ analizat vizează utilizarea din excedentul cumulat al anilor precedenți, 

potrivit prevederilor art.58 alin.(1), lit. ”a” și ”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a sumei de 88.000.000 lei pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare și 55.000.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor 

de casă a secțiunii de funcționare. 

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 utilizarea în anul 2018 a 

sumei de 138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 

finanţarea secţiunii de dezvoltare şi acoperirea golurilor de casă a secţiunii de 

funcţionare, 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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