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HOTĂRÂREA NR.44 
din 17 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2019 și 

stabilirea unor măsuri bugetare 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând raportul nr.9095/15.04.2019 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, 

raportul de specialitate al Serviciului buget nr.9102/15.04.2019, raportul Serviciului 

juridic nr.9103/15.04.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

În considerarea Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, 

Ţinând seama de adresa nr.13794/21.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Mureş şi Decizia nr.6276/21.03.2019 privind alocarea de sume şi cote 

defalcate pentru anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020-2022,  

În baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.26/2019 privind repartizarea pe anul 

2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor 

pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a 

anului şcolar 2018-2019, 

Cu respectarea prevederilor art.14, 19, 26 şi ale art.58 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 bugetul general  al Judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă 

de 778.850.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 876.850.000 lei, conform anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă bugetul judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă de 

398.361.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 496.361.000 lei, pe secţiune de funcţionare 

şi secţiune de dezvoltare. 

Art.3. Se aprobă bugetul judeţului Mureş pe anul 2019, secţiunea de funcţionare, 

conform anexei nr.2/1. 

Art.4. Se aprobă bugetul judeţului Mureş pe anul 2019, secţiunea de dezvoltare, 

conform anexei nr.2/2. 

Art.5. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș şi al instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din bugetul Judeţului Mureş, cu detalierea cheltuielilor 

pe articole şi alineate, conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/88. 
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Art.6. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexelor nr.4, de la 4/1 

până la 4/10 . 

Art.7. Se aprobă bugetul unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea 

Consiliului Judeţean Mureş,  conform anexelor nr.5/1 şi 5/2. 

Art.8. Se stabileşte numărul  maxim de posturi ale aparatului de  specialitate al  

Consiliului Judeţean Mureş, serviciilor  şi instituţiilor publice de sub autoritatea 

acestuia, finanţate în anul 2019 din bugetul Judeţului Mureş, conform anexei nr.6. 

Art.9. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2019 pentru Județul Mureş, 

instituţiile şi serviciile publice subordonate acestuia, conform anexei nr.7. 

Art.10. Se aprobă programul de reparaţii pe anul 2019 pentru Județul Mureş, 

instituţiile şi serviciile publice subordonate acestuia, conform anexei nr.8. 

Art.11. Se aprobă programul lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii la 

drumurile publice  judeţene pe anul 2019, conform anexei nr.9.  

Art.12. Se aprobă bugetul proiectelor multianuale pentru anul 2019, conform anexei 

nr.10. 

Art.13. Se aprobă Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în 

concesiune care se finanțează din Fondul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) pe 

anul 2019, conform anexei nr.11. 

Art.14. Se aprobă cuantumul cotizațiilor pe anul 2019, conform anexei nr.12. 

Art.15. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1 privind utilizarea în anul 2019 a 

excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de 

casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare, se modifică și 

se completează după cum urmează: 

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

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 3.150.000 lei din excedentul 

cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.” 

                                   2. Art.2 se modifică și va avea următorul conținut: 

 ”Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 94.850.000 lei din excedentul 

cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. ” 

                                   3. După art.2 se introduce un nou articol, art.21 cu următorul conținut: 

 ”Art.21. Se abrobă ultilizarea în anul 2019 a sumei de 3.000.000 lei din excedentul 

cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă.” 

Art.16. Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 

Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și 

indemnizațiilor, care fac obiectul limitei prevăzute la art.25 alin.(2) din Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, nu poate depăși următoarea limită lunară: 
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                                   1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș: 1.673.000 lei; 

                                   2. Spitalul Clinic Județean Mureș: 4.064.000 lei; 

                                   3. Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni: 907.000 lei. 

Art.17.  Anexele de la nr.1 la nr.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.18. Cu ducerea la îndeplinire, în condiţiile legii, a prezentei hotărâri, se 

însărcinează direcţiile, serviciile şi compartimentele din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, precum şi instituţiile subordonate acestuia și R.A. 

„Aeroportul TRANSILVANIA Târgu Mureș”. 

Art.19. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş.  

 

 

PREŞEDINTE                                                                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                              SECRETAR 

                                                                                                                                                    Paul Cosma 
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Nr.9095/15.04.2019 

Dosar VI D/1 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General a Județului  
Mureş, pentru anul 2019și stabilirea unor măsuri bugetare 
 
 
Județul Mureș, în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.50/2019 - legea 
bugetului de stat pe anul 2019, a legilor speciale şi a altor acte 
normative, luând în considerare resursele financiare puse la dispoziție şi 
a celor care pot fi atrase în  viitor, şi-a definit obiectivele generale de 
acţiune care vizează: 
• susţinerea politicilor publice prioritare din sfera de competenţă; 
• administrarea şi buna gestiune a bunurilor şi fondurilor publice 
judeţene;  
• asigurarea infrastructurii serviciilor publice, de asistenţă-socială, 
sănătate,  educaţie, cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor 
servicii de utilitate publică; 
• structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile 
formulate, echilibrul bugetar, alocarea şi utilizarea eficienta a  
fondurilor publice. 
 
Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, autorităţile 
locale au obligaţia să aprobe bugetele locale, pe două secţiuni: 
secţiunea de funcţionare, respectiv  secţiunea de dezvoltare (cheltuielile 
de capital), cu venituri şi cheltuieli stabilite pentru fiecare secţiune. 
Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor 
care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru 
realizarea competenţelor stabilite prin lege. 
 Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor care 
cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării 
politicilor de dezvoltare la nivel  judeţean. Bugetul poate fi aprobat cu 
deficit la secţiunea de dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din 
excedentul anilor precedenţi. Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în 
structura de buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul 
Finanţelor Publice.  
 
Bugetul General a  Județului Mureș se compune din:  
• bugetul propriu a unității administrativ teritoriale   Județul Mureș,  
• bugetul instituțiilor publice şi a activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii,  
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Elaborarea proiectului de buget a fost precedat de o analiză complexă, 
în detaliu a propunerilor de buget, înaintate de către direcţiile şi 
serviciile de specialitate ale unității administrativ-teritoriale Județul 
Mureș, precum și ale instituțiilor subordonate și finanțate, având la bază 
exerciţiul bugetar al anului 2018, performanţele economice realizate și  
perspectivele de dezvoltare. 
Proiectul de buget stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi 
alocarea acestora pe cheltuieli, destinaţii şi pe ordonatori de credite în 
vederea realizării obiectivelor, în conformitate cu strategia de 
dezvoltare economico-socială a judeţului şi ale politicii bugetare 
specifice anului 2019. 
 
Bugetul general consolidat  de venituri și cheltuieli a  Județului  Mureș, 
reflectă dimensiunea efortului financiar public  în anul 2019, veniturile 
acestuia sunt cuantificate în sumă de  778.850.000 lei , astfel: 
• 128.596.000 lei venituri proprii formate din: cote defalcate din 
impozitul de venit, taxe pe utilizarea bunurilor, concesiuni si închirieri, 
alte venituri; 
• 191.281.000 lei sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat; 
• 70.944.000 lei subvenții primite de la bugetul de stat şi de la alte 
bugete pentru bugetul propriu a unității administrativ teritoriale   
Județul Mureș; 
• 7.540.000 lei sume primite de la UE/alți donatori in contul plaților 
efectuate si prefinanțări. 
• 2.879.000 lei veniturile proprii ale instituțiilor subordonate in suma 
de; 
•     377.610.000 lei veniturile celor două unități spitalicești din care 
152.345.000 lei reprezintă subvenții de la bugetul de stat. 
 
Sursele de finanțare ale bugetului general consolidat a Județului Mureș, 
se completează cu excedentul bugetar al anilor precedenți, în suma de 
98.000.000 lei. 
 
Cheltuielile bugetului general a Județului Mureș, sunt cuantificate în 
sumă de 876.850.000 lei cuprinzând toate cheltuielile  pe domenii de 
activitate, sănătate, transport, cultură, sport, culte, asistență socială și 
alte domenii prevăzute de lege, defalcate pe cele două sectiuni astfel: 
700.691.000 lei pentru  sectiunea de functionare  și  176.159.000 lei  
pentru sectiunea de dezvoltare. 
 
Fundamentarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de 
credite, destinaţii, acţiuni, activităţi, programe, proiecte si obiective, s-
a efectuat având în vedere veniturilor estimate a se realiza și în 
concordanţă cu atribuţiile autorităţii administraţiei publice județene, cu 
priorităţile stabilite în vederea funcţionării autorității executive, ale 
instituțiilor subordonate şi în interesul colectivităţilor locale. 
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Potrivit art. 39 al (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale 
cu modificările și completările ulterioare, proiectul de buget general 
consolidat a  Județului Mureș pe anul 2019 și stabilirea unor masuri 
bugetare a fost depus pentru consultarea publicului în data de 22 martie   
2019, la avizierul institutiei. 
 
 
În urma consultării publice a proiectului de buget nu au existat 
obiecțiuni, iar opinia publică nu a depus contestatii pentru o eventuală 
modificare a structurii acestuia. 
 
Având în vedere că, este îndeplinită procedura aplicată pentru 
asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, potrivit 
actelor normative în vigoare, faţă de cele prezentate, rapoartele 
Serviciului buget şi Serviciului Juridic, a fost elaborat proiectul de buget 
anexat, pe care îl supun Consiliului Judeţean Mureş, spre adoptare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr.9102/15.04.2019      

Dosar VIIB/2 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General a Județului  
Mureş, pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare 
 

Județul Mureș, în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată cu modificările și completările ulterioare  a Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 
nr.50/2019 - legea bugetului de stat pe anul 2019, a legilor speciale şi a altor 
acte normative, luând în considerare resursele financiare pusela dispoziție şi a 
celor care pot fi atrase în  viitor, şi-a definit obiectivele generale de acţiune care 
vizează: 

 susţinerea politicilor publice prioritare din sfera de competenţă; 

 administrarea şi buna gestiune a bunurilor şi fondurilor publice judeţene;  

 asigurarea infrastructurii serviciilor publice, de asistenţă-socială, 
sănătate,  educaţie, cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor 
servicii de utilitate publică; 

 structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate, 
echilibrul bugetar, alocarea şi utilizarea eficienta a  fondurilor publice. 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, autorităţile locale au 

obligaţia să aprobe bugetele locale, pe două secţiuni: secţiunea de funcţionare, 

respectiv  secţiunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri şi 

cheltuieli stabilite pentru fiecare secţiune. Secţiunea de funcţionare este partea 

de bază, obligatorie, a bugetelor care cuprinde veniturile necesare finanţării 

cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. 

Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor care cuprinde 

veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de 

dezvoltare la nivel  judeţean.Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secţiunea de 

dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din excedentul anilor 

precedenţi.Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în structura de buget pe baza 

clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. 

Bugetul General a  Județului Mureș se compune din:  

 bugetul propriu a unității administrativ teritoriale  Județul Mureș,  

 bugetul instituțiilor publice şi a activitățilorfinanțate integralsau parțial 

din venituri proprii, 
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Bugetul propriu a unității administrativ teritoriale  Județul Mureș, se constituie 

din bugetele următoarelor instituții finanțate integral din alocații bugetare: 

 aparatul propriua unității administrativ teritoriale  Județul Mureș,  

 ServiciulJudeţeanSalvamontSalvaspeo,  

 Centrul Militar Județean Mureș 

 CentrulȘcolarpentruEducațieIncluzivă nr.1,  

 CentrulȘcolarpentruEducațieIncluzivă nr.2,  

 CentrulȘcolarpentruEducațieIncluzivă nr.3 SAM Reghin,  

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș,  

 BibliotecaJudeţeană Mureș,  

 Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Mureș. 

Bugetul instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integralsau parţial din 

venituri proprii, se constituie  din bugetele următoarelor instituții: 

 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, 

 Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean,  

 Spitalul Clinic Judeţean Mureş,  

 Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni,  

 Muzeul Judeţean Mureș,  

 Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”,  

 Ansamblul Artistic “Mureşul”,  

 Filarmonica de Stat,  

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Mureş,  

 Redacţia Revistei “Vatra”,  

 Redacţia Revistei “Lato”. 

Proiectul de buget supus spre aprobare, a fost elaborat  avându-se în vedere: 

 cadrul fiscal-bugetar şi de cheltuieli stabilite prin legea bugetului de stat 
pentru anul 2019; 

 prevederile acordurilor de împrumuturi interne/externe încheiate si ale 
contractelor de finanţare semnate; 

 priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget și propunerile de 
cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine; 

 programele întocmite de către ordonatorii de credite în scopul finanţării 
unor proiecte,acţiuni sau ansamblu de acţiuni; 

 programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii 
administrativ-teritoriale, în concordanţă cu politicile de dezvoltare la 
nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local. 

 respectarea principiului echilibrului potrivit căruia cheltuielile unui buget 
se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul 
anilor precedenţi. 
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Elaborarea proiectului de buget a fost precedat de o analiză complexă, în detaliu 
a propunerilor de buget, înaintate de către direcţiile şi serviciile de specialitate 
ale unității administrativ-teritoriale Județul Mureș, precum și ale instituțiilor 
subordonate și finanțate, având la bază exerciţiul bugetar al anului 2018, 
performanţele economice realizate și  perspectivele de dezvoltare. 

Proiectul de buget stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea 

acestora pe cheltuieli, destinaţii şi pe ordonatori de credite în vederea realizării 

obiectivelor, în conformitate cu strategia de dezvoltare economico-socială a 

judeţului şi ale politicii bugetare specifice anului 2019. 

Bugetul general consolidat  de venituri și cheltuieli a  Județului  Mureș, reflectă 
dimensiunea efortului financiar public  în anul 2019, veniturile acestuia sunt 
cuantificate în sumă de 778.850.000 lei, astfel: 

 veniturile unității administrativ-terioriale ale Județului Mureș în sumă de 
398.361.000lei; 

 veniturile proprii ale instituțiilor subordonate in suma de 2.879.000 lei; 

 veniturile celor două unitati spitalicesti în sumă de   377.610.000 lei. 
 

Sursele de finanțare ale bugetului general consolidat a Județului Mureș, se 

completează cu excedentul bugetar al anilor precedenți, în suma de 

98.000.000lei. 

Reprezentarea grafică a surselor de finanțare a cheltuielilor bugetului general 

consolidat a Județului Mureș  se poate vedea in graficul de mai jos. 
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Cheltuielile bugetului general a Județului Mureș, sunt cuantificate în sumă de 

876.850.000 lei cuprinzând toate cheltuielile  pe domenii de activitate, sănătate, 

transport, cultură, sport, culte, asistență socială și alte domenii prevăzute de 

lege, defalcate pe cele două sectiuni astfel: 700.691.000 lei pentru  sectiunea de 

functionare  și  176.159.000 lei  pentru sectiunea de dezvoltare. 

Reprezentarea grafică a cheltuielilor bugetului general consolidat a  Județului 

Mureș  se poate vedea in graficul de mai jos. 

 

Bugetul unității administrativ-terioriale a Județului Mureș pe anul 2019, se 

stabilește pe parte de  venituri la suma de 398.361.000 lei, iar pe parte de  

cheltuieli la suma de 496.361.000 lei, pe secţiunea de funcţionare şi pe sectiunea 

dedezvoltare. 

Veniturile totale ale bugetului unității administrativ –teritoriale a Județului 

Mureș sunt estimate la suma de 398.361.000 lei,  constituie din: 

 128.596.000 lei venituri propriiformate din: cote defalcate din impozitul 

de venit, taxe pe utilizarea bunurilor, concesiuni si închirieri, alte 

venituri; 

 191.281.000 lei sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

 70.944.000 lei subvenții primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

 7.540.000 lei sume primite de la UE/alți donatori in contul plaților 

efectuate si prefinanțări. 
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Reprezentarea grafică a surselor de finanțare a cheltuielilor bugetului Județului 

Mureșse poate vedea in graficul de mai jos. 

 

 

 

Cheltuielile unității administrativ teritoriale a Judetului Mureș  sunt în suma 

de 496.361.000 lei, din care 325.496.000 lei sunt cheltuieli ale secțiunii de 

functionare, iar diferența de 170.865.000lei reprezintă cheltuieli ale sectiunii de 

dezvoltare.    

 

Grafic, structura cheltuielilor pe cele două secțiuni precum și a clasificației 

economice aferentă unității administrativ-teritoriale a Județului Mureș este 

prezentată mai jos. 
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Din totalul cheltuielilor bugetare, suma de62.580.000lei reprezintă prevederi 

pentru finanțarea cheltuielilor cuprinse în programul de reparații pentru  

următoarele instituții: 1.935.000 lei, Autoritatea executivă - Județul 

Mureș,190.000  lei Centrul Militar Județean, 30.000 lei Servicul Salvamont, 

180.000 lei  pentru Centrele Școlare de Educație Incluzivă, 2.818.000 lei pentru 

unitățile spitalicesti,540.000 lei, instituții de cultură, 700.000 lei DGASPC Mures 

si instututiile subordonate ale acesteia,245.000 lei destinate RA. Aeroportul 

Transilvania, precum și  55.942.000 lei destinate  lucrarilor de reparații a 

drumurilor județene. 

Serviciul datoriei publice este de 9.002.000 lei, din care dobânzi2.500.000 lei. 

Transferul compensaţiei acordată pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 
Mureş, este de 4.555.000 leipentru finanțarea activităţii curente. 

Cheltuielile cu asistența socială sunt prevăzute în sumă totală 137.568.000 lei, 
din care:   117.522.000 lei pentru funcționarea direcției generale  de asistență 
sociala Mureș 1.749.000lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, 
prevăzute de Legea nr.448/2006, 5.751.000 lei pentru plata asistenței sociale 
externalizate în baza unor convenții, pentru indemnizatii copii,1.803.000 lei 
pentru plata drepturilor de echipament a copiilor institutionalizati din  centrele 
școlare pentru educație  incluzivă,iar diferența de 10.743.000 lei  pentru 
derularea programului pentru scoli a Romaniei.   

Pentru anul 2019  se prevede suma de 17.974.000 lei pentru salarizarea unui 
număr de 771 posturi personal neclerical, aprobat prin legea bugetului de stat și 
2.400.000 lei pentru finanțarea proiectelor în sistem concurențial pe domenii de 
activitate cultură, culte, sport și asistență socială suma de 720.000 lei pentru 
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ridicarea animalelor moarte din judet și suma de 10.156.000 lei la capitolul „Alte 
acțiuni” defalcat după cum urmează: PSI suma de 30.000 lei, SMURD 240.000lei, 
Cotizații4.346.000 lei, Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale 90.000 lei , 
Cofinanțare proiecte 5.350.000 lei, finanțare proiecte tineret în sistem 
concurențial 100.000lei 

Structura cheltuielilor potrivit clasificației funcționale aferentă unității 
administrativ -teritoriale a Județului Mureș este prezentată în graficul de mai 
jos. 

 

La fundamentarea bugetului secțiunii de dezvoltare, a unitatii administrativ-

teritoriale  pentru anul 2019, în programarea cheltuielilor de capital, s-a urmărit 

asigurarea coerenţei şi consecvenţei procesului investiţional, orientarea 

resurselor financiare către proiectele prioritare: cofinanţarea proiectelor 

finanțate din fonduri nerambursabile începute în anii anteriori, aflate  în 

derulare şi programate la finalizare în anul curent, precum şi asigurarea 

fondurilor necesare pentru continuarea, respectiv finalizarea investiţiilor  

anagajate. 

Veniturile secţiunii de dezvoltare se stabilesc în sumă de 76.015.000 lei 

reprezentând vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 

secțiiunii de dezvoltare  a bugetului local , iar a cheltuielilor  de dezvoltare în 

sumă de 170.865.000 lei.Deficitul secțiunii de dezvoltare este în volum  de 

94.850.000 lei se acoperă din excedentul bugetar al anilor precedenţi. 
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Cheltuielile  cuprinse în secțiunea de dezvoltare în sumă de 170.865.000 lei  sunt 

defalcate astfel :16.463.000 leipentru unitatea administrativ-teritorială Județul 

Mureș, 256.000 lei pentru Serviciul Salvamont Salvaspeo, 27.000lei pentru 

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean, 83.000lei pentru 

Centrul Militar Judetean Mures, 4.000lei pentru Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Mureș, 29.926.000lei pentru unitațile 

spitalicești,3.673.000 lei pentru instituțiile de cultură,2.500.000 lei pentru 

DGASPC Mures, 72.366.000lei pentru lucrarile de  drumuri judetene, 12.814.000 

lei pentru canalizarea suprafețelor de miscare și sensul giratoriu al aeroportului 

,11.860.000 leiaferente obiectivelor de investiții ale R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureş,  precum și pentru urmatoarele proiecte cu finanţare 

nerambursabilă pentru care este necesară cofinantarea, sunt : 

A. Având ca lider de proiect Consiliul Judeţean Mureş: 

- Parc auto pentru sporturi cu motor – 1.939.000 lei; 

- Reabilitarea Muzeului de Stiintele naturii Tg Mures-3.975.000 lei ; 

-Reabilitarea Palatului Culturii 3.070.000 lei; 

- Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş  – 

1.325.000 lei; 

-Modernizarea drumurilor judetene DJ151B si Dj142 Ungheni(DN15-Mica –

Tirnaveni DN14A)-judetul Mures -824.000 lei; 

-ISO 9001-2015: Dovada calitatii in activitatea Consiliului Judetean Mures-525.000 

lei. 

- Spunem Nu coruptiei!-396.000 lei  

- Venus- Împreună pentru o viață în siguranță! -61.000 lei  

B.Având calitatea de parteneri : 

- Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

în judeţul Mureş – 708.000 lei; 

- Reabilitare DJ106 Agnita –Sighisoara -501.000lei. 

Pentru finantarea programelor de dezvoltare, s-a prevăzut suma de2.098.000 lei. 

Pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții ale unităților spitalicești s-a 

prevăzut suma de 5.471.000 lei. 
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Obiectivele de investiții, proiectele și programele sunt detaliate cu sumele 

aferente în anexe la prezentul  proiect de buget. 

Fundamentarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, 

destinaţii, acţiuni, activităţi, programe, proiecte si obiective, s-a efectuat având 

în vedere veniturilor estimate a se realiza și în concordanţă cu atribuţiile 

autorităţii administraţiei publice județene, cu priorităţile stabilite în vederea  

funcţionării autorității executive, ale instituțiilor subordonate şi în interesul 

colectivităţilor locale. 

Potrivit art. 39 al (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare, proiectul de buget general consolidat a  

Județului Mureș a fost depus pentru consultarea publicului în data de 22 martie  

2019, la avizierul institutiei sub numarul 7711. 

În urma consultării publice a proiectului de buget nu au existat obiecțiuni, iar 

opinia publică nu a depus contestatii pentru o eventuală modificare a structurii 

acestuia. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General a Județului  
Mureş, pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare 
 
 

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

Raportul nr.9095/15.04.2019 şi 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.14, 19, 26, 39 alin.(3)  

și 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, ale 

Deciziei nr.6276/21.03.2019 privind alocarea de sume și cote defalcate pentru anul 

2019 și a estimărilor pe anii 2020-2022, ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.26/2019 privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al 

României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019, și ale art.91 alin.(3) 

lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare 

Prin Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019 s-au 

reglementat și autorizat pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole şi 

subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru 

bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

creditele externe, fondurile externe nerambursabile şi activităţile finanţate integral 

din venituri proprii. 

Potrivit prevederilor art.19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, ”bugetele locale şi celelalte 

bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel: 

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele 

fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz; 
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b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de 

subordonarea acestora”. 

Conținutul și structura proiectului de buget propus spre aprobare respectă 

prevederile art.26 din Legea nr.273/2006, respectiv obligativitatea autorităților 

locale de a aproba bugetele locale, pe 2 secţiuni: secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare, cu venituri și cheltuieli stabilite pentru fiecare secțiune.  

Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor care cuprinde 

veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor 

stabilite prin lege. 

Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor care cuprinde 

veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la 

nivel  judeţean. 

Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în structura de buget pe baza clasificaţiei 

bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, astfel cum se prevede la art.26 

alin.(1) din Legeanr.273/2006. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru 

anul 2018, 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 unele modificări.  

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. 

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, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Bugetului General a Județului  Mureş, pentru anul 2019 și stabilirea unor 
măsuri bugetare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  
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