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HOTĂRÂREA NR.87 

din 30 august 2018 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 

2018 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.18317/27.08.2018 a Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului 

Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind 

organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 

animală care nu sunt destinate consumului uman, 

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.15/2018 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al județului Mureș pe anul 2018 la 

venituri în sumă de 672.904.000 lei și la cheltuieli în sumă de 810.904.000 lei, 

conform anexei nr.1/g”. 

2. Anexele nr. 1/f, 2/f, 2/1/f, 2/2/e, 3/1/a, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/17/c, 

3/18/a, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/29/e, 3/33/c, 3/34/b, 3/35/b, 

3/36/b, 3/38/b, 3/39/b, 3/40/b, 3/41/b, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 

3/47/b, 3/48/b, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/b, 

3/57/b, 3/58/b, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/66, 3/67/e, 3/72/a, 3/74, 3/76/a, 

3/80/a, 3/85, 4/d, 4/1/b, 4/2/a, 4/3/c, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/b, 4/7/a, 4/8/b, 4/9, 

8/e, 9/b, 11/a și 12 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/g, 

2/2/f, 3/1/b, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/17/d, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 

3/21/a, 3/22/a, 3/23/a, 3/24/a, 3/25/a, 3/29/f, 3/33/d, 3/34/c, 3/35/c, 3/36/c, 

3/38/c, 3/39/c, 3/40/c, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 

3/48/c, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/c, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/c, 3/57/c, 

3/58/c, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/66/a, 3/67/f, 3/72/b, 3/74/a, 3/76/b, 3/80/b, 
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3/85/a,  4/e, 4/1/c, 4/2/b, 4/3/d, 4/4/b, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/b, 4/8/c, 4/9/a, 8/f, 

9/c, 11/b și 12/a. 

3. După anexa nr.165 se introduc 7 anexe noi, nr. 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 

3/170, 3/171 și 3/172. 

Art.II.  Anexele nr. 1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f, 3/1/b, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 

3/7/a, 3/17/d, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/23/a, 3/24/a, 3/25/a, 

3/29/f, 3/33/d, 3/34/c, 3/35/c, 3/36/c, 3/38/c, 3/39/c, 3/40/c, 3/41/c, 3/42/c, 

3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/c, 

3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/66/a, 

3/67/f, 3/72/b, 3/74/a, 3/76/b, 3/80/b, 3/85/a, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 

3/170, 3/171, 4/e, 4/1/c, 4/2/b, 4/3/d, 4/4/b, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/b, 4/8/c, 4/9/a, 

8/f, 9/c, 11/b și 12/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III.  Art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2018 privind 

utilizarea în anul 2018 a sumei de 138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor 

precedenți, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 73.075.000 lei din excedentul 

cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.” 

”Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 64.925.000 lei din excedentul 

cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.” 

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică instituțiilor subordonate şi Direcției 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                     Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                             SECRETAR 
                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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Nr.18317/ 27.08.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Județului Mureș pentru anul 2018 

 

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 principali de credite. 

În urma analizei execuției bugetare și a adreselor privind solicitările  de sume, 
primite de la instituțiile subordonate,se propun următoarele: 

- Majorări de venituri proprii : 
Județul Mureș 1.402.000 lei; 
Ansamblul Artistic Mureșul 30.000 lei; 
Teatrul Ariel 31.000 lei; 
Filarmonica de Stat 30.000 lei; 
Centrul Județean de Cultură 37.000 lei; 
 
 -Alocări de sume pentru instituțiile subordonate pentru asigurarea desfășurării 
activității în condiții optime: 
Direcția de Evidență 50.000 lei în baza adresei nr.18096/2018 pentru asigurarea 
finanțării secțiunii de funcționare ; 
Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean 445.000 lei potrivit adresei 
nr.18106/2018 pentru asigurarea finanțării secțiunii de funcționare ; 
Muzeul Județean Mureș 200.000 lei potrivit adresei nr.18099/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare și dezvoltare; 
Ansamblul Artistic Mureșul 440.000 lei potrivit adresei nr.18144/2018 pentru 
asigurarea cheltuielilor de funcționare; 
Teatrul Ariel  450.000 lei potrivit adresei nr.18114/2018 pentru asigurarea 
cheltuielilor de funcționare; 
Filarmonica de Stat 2.183.000 lei conform adresei nr.18028/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare; 
Centrul Județean de Cultură 69.000 lei conform adresei nr.16789/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare și dezvoltare; 
Redacția Revistei Vatra 15.000 lei potivit adresei nr.18107/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare; 
Redacția Revistei Lato 15.000 lei potrivit adresei nr.18115/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare ; 
Biblioteca Județeană Mureș 200.000 lei potivit adresei nr.18155/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare; 
Centrul Militar 50.000 lei conform adresei nr.16027/2018, pentru plata 
facturilor privind achiziția de obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale 
pentru curățenie,materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional; 
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Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului 4.806.000 lei 
conform adresei nr.         /2018 pentru asigurarea plății cheltuielior de personal 
și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru luna septembrie 2018 ; 
Serviciul Salvamont Salvaspeo 128.000 lei potrivit adresei nr.16873/2018 pentru 
finanțarea cheltuielilor de funcționare, reparații curente la vehicule, achiziția 
unor obiecte de inventar,alte cheltuieli; 
Guvernul României, pentru aniversarea centenarului Marii Uniri și a Primului 
Război Mondial  a alocat suma de 302.000 lei. Propunem majorarea bugetului 
Județului Mureș cu suma respectivă și alocarea acestei sume pentru 
MuzeulJudețean și Biblioteca Județeană.  
În baza Notei interne nr.17868/21.08.2018 Direcția Juridică și Administrație 
Publică, ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr.551/2018, solicită 
cuprinderea în buget a sumei de 84.600 lei pentru asigurarea fondurilor 
necesare organizării și desfășurării activității de neutralizare a animalelor 
moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale din 
Județul Mureș. 
Potrivit Notei Interne nr.17357/2018 a Direcției Tehnice se solicită alocarea 
suplimentar a sumei de 158.000 lei pentru achiziția unor utilaje pentru 
Serviciul Administrativ Intervenții. Propunem alocarea sumei respective. 
Prin adresa nr.18300/2018, Spitalul Județean Mureș, solicită unele modificări în 
Lista de investiții prin ahiziția unor aparate din venituri proprii( Aparate de aer 
condiționat, Cardiotocograf, Injectomat automat pentru Computer Tomograf)  
Potrivit Notei Interne nr.17357/2018 a Direcției Tehnice se solicită alocarea 
suplimentar a sumei de 158.000 lei pentru achiziția unor utilaje pentru 
Serviciul Administrativ Intervenții.Propunemalocarea sumei respective. 
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 și nr.12. 
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.18014/23.08.2018. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr.18318/27.08.2018 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Județului Mureș pentru anul 2018 

 

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  principali de credite. 
În urma analizei execuției bugetare și a adreselor privind solicitările  de sume, 
primite de la instituțiile subordonate,se propun următoarele: 
        - Majorări de venituri proprii : 
 Județul Mureș 1.402.000 lei; 
 Ansamblul Artistic Mureșul 30.000 lei; 
 Teatrul Ariel 31.000 lei; 
 Filarmonica de Stat 30.000 lei; 
 Centru Județean de Cultură 37.000 lei; 
 
-Alocări de sume pentru instituțiile subordonate pentru asigurarea   desfășurării 
activității în condiții optime: 
Direcția de Evidență 50.000 lei în baza adresei nr.18096/2018 pentru asigurarea 
finanțării secțiunii de funcționare ; 
 Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean 445.000 lei potrivit 
adresei nr.18106/2018 pentru asigurarea finanțării secțiunii de funcționare ; 
 Muzeul Județean Mureș 200.000 lei potrivit adresei nr.18099/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare și dezvoltare; 
 Ansamblul Artistic Mureșul 440.000 lei potrivit adresei nr.18144/2018 pentru 
asigurarea cheltuielilor de funcționare; 
 Teatrul Ariel  450.000 lei potrivit adresei nr.18114/2018 pentru asigurarea 
cheltuielilor de funcționare; 
 Filarmonica de Stat 2.183.000 lei conform adresei nr.18028/2018 pentru                               
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare; 
 Centrul Județean de Cultură 69.000 lei conform adresei nr.16789/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare și dezvoltare; 
 Redacția Revistei Vatra 15.000 lei potivit adresei nr.18107/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare; 
 Redacția Revistei Lato 15.000 lei potrivit adresei nr.18115/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare ; 
 Biblioteca Județeană Mureș 200.000 lei potivit adresei nr.18155/2018 pentru 
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare; 
 Centru Militar 50.000 lei conform adresei nr.16027/2018, pentru plata 
facturilor privind achiziția de obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale 
pentru  curățenie,materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional; 
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 Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului 4.806.000 lei 
conform adresei nr.         /2018 pentru asigurarea plății cheltuielior de personal  
și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru luna septembrie 2018 ; 
 Serviciul Salvamont Salvaspeo 128.000 lei potrivit adresei nr.16873/2018 
pentru finanțarea celtuielilor de funcționare, reparații curente la vehicule, 
achiziția unor obiecte de inventar,alte cheltuieli; 
Guvernul României, pentru aniversarea centenarului Marii Uniri și a Primului 
Război Mondial  a alocat suma de 302.000 lei. Propunem majorarea bugetului 
Județului Mureș cu suma respectivă și alocarea acestei sume pentru Muzeul 
Județean și Biblioteca Județeană.  
În baza Notei interne nr.17868/21.08.2018 Direcția Juridică și Administrație 
Publică, ținând seama de Hotărârea  Guvernului României nr.551/2018, solicită 
cuprinderea în buget a sumei de 84.600 lei pentru asigurarea fondurilor 
necesare organizării și desfășurării activității de neutralizare a animalelor 
moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale din 
Județul Mureș. 
Potrivit Notei Interne nr.17357/2018 a Direcției Tehnice se solicită alocarea 
suplimentar a sumei de 158.000 lei pentru achiziția unor utilaje pentru 
Serviciul Administrativ Intervenții. Propunem alocarea sumei respective. 
Prin adresa nr.18300/2018, Spitalul Județean Mureș, solicită unele modificări în 
Lista de investiții prin ahiziția unor aparate din venituri proprii ( Aparate de aer 
condiționat,Cardiotocograf, Injectomat automat pentru Computer Tomograf)  
Potrivit Notei Interne nr.17357/2018 a Direcției Tehnice se solicită alocarea 
suplimentar a sumei de 158.000 lei pentru achiziția unor utilaje pentru 
Serviciul Administrativ Intervenții. Propunem alocarea sumei respective.   
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f, 3/1/b, 
3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/17/d, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 
3/22/a, 3/23/a, 3/24/a, 3/25/a, 3/29/f, 3/33/d, 3/34/c, 3/35/c, 3/36/c, 
3/38/c, 3/39/c, 3/40/c, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 
3/47/c, 3/48/c, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/c, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 
3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/66/a, 3/67/f, 3/72/b, 
3/74/a, 3/76/b, 3/80/b, 3/85/a, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 
4/e, 4/1/c, 4/2/b, 4/3/d, 4/4/b, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/b, 4/8/c, 4/9/a, 8/f, 9/c, 
11/b și 12/a. 
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.18014/23.08.2018.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 2018  

 

 

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

expunerea de motive nr.18317/27.08.2018 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”. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese necesitatea 

modificării bugetului general al Județului Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.15/2018. 

Astfel, la solicitarea unor ordonatori terțiari de credite ai instituțiilor subordonate, 

se propun majorări de venituri la Județul Mureș, la Ansamblul Artistic Profesionist, la 

Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”, la Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș și la 

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș și alocarea 

de sume pentru instituțiile subordonate în vederea asigurării desfășurării activității în 

condiții optime.  

De asemenea, având în vedere pe de o parte, alocarea unor sume pentru aniversarea 

centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial iar pe de altă parte,  solicitările 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, ale Serviciului 

Public Județean Salvamont Salvaspeo, ale Spitalului Județean Mureș, ale Direcției 

Juridice și Administrație Publică și ale Direcției Tehnice, se propun unele modificări 

la anexele hotărârii prin care s-a aprobat bugetului general al Județului Mureș pentru 

anul 2018.  

   Nr. 18319/27.08.2018 

   Dosar nr. VI/D/1 
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Proiectul de hotărâre privind rectificarea, a fost supus procedurii reglementate prin 

art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, fiind afișat pe avizierul unității administrativ-

teritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit 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, fiind îndeplinite condițiile reglementate la 

art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, 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 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 
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