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HOTĂRÂREA NR. 148 

din  7 decembrie 2018 
 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2018 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.26588/7.12.2018 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice, raportul Serviciului juridic, 

precum şi avizul Comisiei tehnico-economice, 

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. Anexele nr.1/j, 2/j, 2/1/j, 3/33/g, 3/36/f, 3/37/a, 4/h, 5/1/g și 8/i se modifică 

şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/k, 2/k, 2/1/k, 3/33/h, 3/36/g, 3/37/b, 4/i, 4/1/d, 

5/1/h și 8/j. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean Mureș  şi  Direcției 

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

îndeplinire. 

 

 

p. PREȘEDINTE              Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                        SECRETAR 

VICEPREȘEDINTE                               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. 

Prin adresa nr.26234/04.12.2018, Spitalul Cllinic Județean Mureș, solicită majorarea 

bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 2.193.000 lei, ca urmare a încheierii de 

noi contracte pentru programe naționale de sănătate cu Casa de Asigurări de 

Sănătate Mureș (oncologie, endocrinologie,ortopedie) în volum de 1.693.000 lei și cu 

Direcția de Sănătate Publică Mureș în volum de 500.000 lei pentru Programe 

Naționale HIV-SIDA. 

De asemenea prin adresa nr.26.233/04.12.2018, Spitalul Clinic Județean Mureș, 

solicită redistribuirea sumei de 72.000 lei pentru includerea în lista de investiții a 

obiectivului de investiții “Reparații capitale sistem de preparare apă caldă menajeră 

Clinica Pneumologie” precum și unele reașezări în lista de investiții. 

Totodată, prin adresa nr.26548/06.12.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecție a Copilului Mureș ne aduce la cunoștință că Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale a repartizat pe județe sume pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, 

prevăzute de Legea nr.448/2006. Astfel, județului Mureș i-au fost alocate 4.756.000 

lei, cu această sumă suplimentându-se bugetul acestei instituții pentru anul 2018. 

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. 26588/07.12.2018 

   Dosar VI D/1 
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Nr. 26589/07.12.2018 

Dosar VI D/1 

 

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. 

Prin adresa nr.26234/04.12.2018, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită 
majorarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 2.193.000 lei, ca 
urmare a încheierii de noi contracte cu Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Mureș, în volum de 1.693.000 lei pentru programe naționale 
(oncologie, endocrinologie, ortopedie) și cu Direcția de Sănătate Publică Mureș 
în volum de 500.000 lei pentru Programe Naționale HIV-SIDA. 

De asemenea prin adresa nr.26.233/04.12.2018, Spitalul Clinic Județean Mureș, 
solicită redistribuirea sumei de 72.000 lei pentru includerea în lista de investiții 
a obiectivului de investiții “Reparații capitale sistem de preparare apă caldă 
menajeră Clinica Pneumologie” precum și unele reașezări în lista de investiții. 

Totodată, prin adresa nr.26548/06.12.2018, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecție a Copilului Mureș ne aduce la cunoștință că Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale a repartizat pe județe sume pentru plata drepturilor 
persoanelor cu handicap, prevăzute de Legea nr.448/2006. Astfel, județului 
Mureș i-au fost alocate 4.756.000 lei, cu această sumă suplimentându-se 
bugetul acestei instituții pentru anul 2018. 

Se propun aceste modificări conform celor solicitate mai sus. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/k, 2/k, 2/1/k, 3/33/h, 3/36/g, 
3/37/b, 4/i, 4/1/d, 5/1/h și 8/j. 

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 Florentina Tanțoș 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 

pentru anul 2018 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

expunerea de motive nr.26588/7.12.2018 și raportul de specialitate al Direcției 

Economice,  

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

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 

care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.19 alin.(2), ale art.39 alin.(3) din 

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art.58 alin.(11) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și ale art.91 alin.(3) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, 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, având la bază solicitările nr.17928/03.12.2018 și 

nr.26234/04.12.2018 ale Spitalului Clinic Județean Mureș și nr.26548/06.12.2018 a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, aceasta din urmă 

privind cuprinderea în bugetul acestei instituții a sumelor necesare plății drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap, conform prevederilor art.58 alin.(11) din Lega 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

   Nr.26590/ 7.12.2018 

   Dosar nr. VI D/1 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

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. 

Totodată, 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 

modificare.  

Astfel, potrivit prevederilor art.39 alin.(3) și (4) ”pe baza veniturilor proprii şi a 

sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 

zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la 

sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot 

depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării 

sau afişării acestuia. 

 (4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. 

(3), proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi 

de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de 

către ordonatorii principali de credite.” 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82, coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările 

ulterioare. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018, îndeplinește condițiile legale 

pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika  

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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