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HOTĂRÂREA NR.122 

din 24 octombrie 2018 

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general 

consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2018 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.22258/18.10.2018 la proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș 

la 30 septembrie 2018, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul 

Serviciului Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3), lit. a) și ale art.97 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului general consolidat al 

Județului Mureș la 30 septembrie 2018, conform anexelor nr.1, nr.1/1, nr.1/2 și 1/3 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

PREŞEDINTE                                                                                    Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                             SECRETAR 
                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 

bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2018 

 

În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale 

nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, 

pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 

ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză 

și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două 

secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a 

veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu 

înregistreze plăți restante și diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor 

anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma 

plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero. 

Execuţia bugetară la 30 septembrie 2018, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi 

performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea 

desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare 

aprobate prin bugetul propriu. 

Față de cele de mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Péter Ferenc  

Nr. 22258/18.10.2018 
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Nr. 22259/18.10.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 
general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2018 

 

 
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice 
locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile 
aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite 
au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de 
către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două 
secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la 
sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante și să existe siguranța ca 
diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori 
utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma 
plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare 
decât zero. 
Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș peprimele trei 
trimestre ale anului 2018 a fost elaborat, aprobat și executat în 
concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea 
bugetului de stat pe anul 2018 și a celorlalte acte normative care privesc 
domeniul bugetar.  
Execuţia bugetară la 30septembrie 2018, propusă spre aprobare, prezintă 
poziţia şi performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor 
subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum şi 
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru 
bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul 
propriu. 
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
alăturat 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 
 
Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind execuția 

bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2018 

 

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

expunerea de motive nr.22258/18.10.2018 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.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie şi 

octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul 

al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă 

publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia 

bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 

externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 

colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul 

anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 

pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor 

efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost 

analizate distinct bugetul județean și bugetul instituțiilor subordonate finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii, precum și informații cu privire la activitatea 

desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare 

aprobate prin bugetul propriu. 

Analizând bugetul general consolidat al Județului Mureș, propus spre aprobare, s-a 

concluzionat că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii 

nr.273/2006 și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 și 

a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, respectând procedurile și 

principiile contabile specifice.  

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, 

   Nr. 22418/18.10.2018 

   Dosar nr. VI/D/1 
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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.81-82, coroborate cu cele ale 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 aprobarea 

Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 

septembrie 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean 

Mureş.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 
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