
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/2 
 

 

 
HOTĂRÂREA NR.132 

din 22 noiembrie 2018 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 

 
 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.25023/19.11.2018 a Președintelui Consiliului 

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

Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.848/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 

pentru echilibrarea bugetelor locale; 

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 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.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 726.664.000 lei și la cheltuieli în sumă de 864.664.000 lei, 

conform anexei nr.1/j”; 

1. Anexele nr. 1/i, 2/i, 2/1/i, 2/2/h, 3/1/c, 3/10/b, 3/12/a, 3/29/h, 3/33/f, 

3/34/e, 3/35/e, 3/36/e, 3/37, 3/38/e, 3/39/e, 3/40/e, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/e, 

3/44/e, 3/45/e, 3/46/e, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/f, 3/50/f, 3/51/f, 3/52/e, 3/53/e, 

3/54/e, 3/55/e, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/67/h, 3/78, 

3/80/c, 3/156, 4/g, 4/1/c, 4/2/b, 4/3/d, 4/5/b, 4/10/a, 4/11, 5/1/f, 8/h, 9/d, 

10/f și 11/c se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/j, 2/j, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/d, 

3/10/c, 3/12/b, 3/29/i, 3/33/g, 3/34/f, 3/35/f, 3/36/f, 3/37/a, 3/38/f, 3/39/f, 

3/40/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/g, 

3/50/g, 3/51/g, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 

3/60/e, 3/61/e, 3/67/i, 3/78/a, 3/80/d, 3/156/a, 4/h, 4/1/d, 4/2/c, 4/3/e, 4/5/c, 

4/10/b, 4/11/a, 5/1/g, 8/i, 9/e, 10/g și 11/d . 

2. După anexa nr.3/200 se introduc trei anexe noi, nr.3/201, 3/202 și nr.3/203. 
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Art.II. Anexele nr. 1/j, 2/j, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/c, 3/12/b, 3/29/i, 3/33/g, 

3/34/f, 3/35/f, 3/36/f, 3/37/a, 3/38/f, 3/39/f, 3/40/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 

3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/g, 3/50/g, 3/51/g, 3/52/f, 3/53/f, 

3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/67/i, 3/78/a, 

3/80/d, 3/156/a, 3/201, 3/202, 3/203, 4/h, 4/1/d, 4/2/c, 4/3/e, 4/5/c, 4/10/b, 

4/11/a, 5/1/g, 8/i, 9/e, 10/g și 11/d  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. 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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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 finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș 

poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri 

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.848/2018 se suplimentează sumele defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru Județul Mureș pe 

anul 2018 cu suma de 4.416.000 lei în vederea susținerii sistemului de protecție a 

copilului și a susținerii centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. 

Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Mureș,solicită  

alocarea sumei  respective pentru finanțarea secțiunii de funcționare,respectiv 

diminuarea Transferurilor pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap cu suma de 5.274.000 lei. 

Direcția Tehnică solicită alocarea sumei de 94.000 lei pentru achiziția unor 

echipamente necesare pentru Serviciul Administrativ Intervenții prin diminuarea cu 

aceeași sumă din Programul Lucrărilor de Drumuri,iar Spitalul Clinic Județean Mureș, 

solicită majorarea bugetului la venituri proprii cu suma de 2.328.000,Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă nr.2,Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Mureș,Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș,Serviciul Public de Pază a 

Obiectivelor de Interes Județean Mureș,Muzeul Județean Mureș și Teatrul pentru  

Copii și Tineret” Ariel” solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar. 

Se propun aceste modificări conform celor solicitate mai sus. 

Față de cele de mai sus supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

   Nr. 25023/19.11.2018 

   Dosar _____/__________ 
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Nr. 25024/19.11.2018 

 

RAPORT 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. 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.848/2018 se suplimentează sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru Județul 
Mureș pe anul 2018 cu suma de 4.416.000 lei în vederea susținerii sistemului de 
protecție a copilului și a susținerii centrelor publice pentru persoane adulte cu 
handicap.Propunem majorarea bugetului cu suma respectivă pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Mureș în vederea 
finanțării secțiunii de funcționare. 

De asemenea în baza adresei nr.23517/01.11.2018,Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș,ne comunică diminuarea Anexei 
Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicapîn 
anul 2018 cu suma de 5.274.000 lei,în baza comunicării nr.43719/31.10.2018 
primită de la   Agenția Județeană pentru  Plăți și Inspecție Socială Mureș. 

În baza adresei nr.24208/09.11.2018,Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Mureș, solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar 
pentru achitarea facturilor de utilități.  

Prin adresa nr.23989/07.11.2018, Serviciul Public de Pază a Obiectivelor de 
Interes Județean Mureș,solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum 
bugetar la bunuri și servicii pentru achiziția unor obiecte de inventar și 
achitarea unor utilități. 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș,prin adresa 
nr.24815/16.11.2018,solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar 
pentru achitarea facturilor privind chiria. 

Potrivit Notei Interne nr.24679/15.11.2018, a Direcției Tehnice se solicită 
alocarea  sumei de 94.000 lei pentru achiziția unor echipamente necesare 
pentru Serviciul Administrativ Intervenții, prin diminuarea cu aceiași sumă în 
Programul -2018 la lucrări  drumuri județene. 

Prin adresa nr.24709/15.11.2018,Spitalul Clinic Județean Mureș, 
solicitămajorarea bugetului la venituri proprii cu suma de 2.328.000 lei ca 
urmare a încheierii de noi contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș 
pentru suplimentarea programelor naționale de sănătate,printre care: 
tratamentul instabilităților articulare,oncologie,ortopedie pentru tratamentul 
prin endoprotezare,etc. 
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Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 în baza adresei nr.24639/          
/14.11.2018, solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar la bunuri 
și servicii,pentru achiziția unor obiecte de inventar. 

Prin adresa nr.24869/16.11.2018,Teatrul pentru Copii și Tineret” Ariel”,solicită 
unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar la bunuri și servicii pentru 
plata unor prestări de servicii. 

Potrivit adresei nr.24463/13.11.2018, Muzeul Județean Mureș, solicită unele 
reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar,atât pe secțiunea de funcționare 
cât și pe secțiunea de dezvoltare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.120/2018,s-a aprobat încheierea 
Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș în vederea implementării proiectului „Sprijinul pentru 
consolidarea rețelei de asistenți maternali.” 

În vederea finanțării acestui parteneriat,se propune cuprinderea  în lista 
programelor multianuale pentru anul 2018 a sumei de 1.320.000 lei cu 
denumirea TEAM-UP:Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor. 

Prin Hotărârea  Consiliului Județean Mureș nr.125/2018,a fost modificată 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.23/2018pentru finanțarea unor 
activități culturale și sociale de interes public județean, au fost modificate 
unele activități realizate de Consiliul Județean Mureș în parteneriat cu instituții 
și organizații,precum și perioadele de desfășurare. 

Se propun aceste modificări conform celor solicitate mai sus. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/j,2/j, 2/1/j, 2/2/i, 
3/1/d,3/10/c,3/12/b,3/29/i, 3/33/g,3/34/f, 3/35/f, 3/36/f, 3/37/a, 3/38/f, 
3/39/f, 3/40/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 
3/48/f, 3/49/g, 3/50/g, 3/51/g, 3/52/f, 3/53/f,  3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 
3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/67/i, 3/156, 3/201, 3/202, 4/h, 
4/1/d, 4/2/c, 4/3/e, 4/5/c, 4/10/b, 4/11/a, 5/1/g,8/i, 9/e,10/g și nr.11/d. 

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.24636/14.11.2018. 

Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus 
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

DIRECTOR 

Alin Mărginean 

 

Întocmit consilier Gabriela Vaida 

Verificat 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.25023/19.11.2018 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, această modificare este întemeiată pe prevederile H.G. nr.848/2018 privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale prin care, bugetul 

Județului Mureș s-a suplimentat cu suma de 4.416.000 lei în vederea susținerii 

sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu 

handicap. 

De asemenea, având în vedere solicitarea unor ordonatori secundari/terțiari de credite 

ai instituțiilor subordonate, respectiv ai Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 

Mureș, Serviciului Public de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș, Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă nr.2, Muzeului Județean Mureș și Direcției Tehnice, se propun modificări la 

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

anul 2018.  

 

   Nr. 25025/19.11.2018 

   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 la avizierul unității administrativ-

teritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit propuneri de modidicare.  

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.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, 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 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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