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HOTĂRÂREA NR. 48 

din 9 mai 2019 

pentru aprobarea unor măsuri bugetare 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.10672/07.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.10.673/2019, raportul Serviciului 
juridic nr.10822/8.05.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Cu respectarea prevederilor art.14, 19, 26 şi 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. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2019 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, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

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

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 6.150.000 lei din excedentul 
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.” 

2. Art.21 se abrogă. 

Art.2. Anexele nr. 1, 2, 2/1, 3/74, 9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș și aprobarea unor 
măsuri bugetare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 3/74/a, 
9/a și 10/a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire, în condiţiile legii, a prezentei hotărâri se însărcinează 
direcţiile, serviciile şi compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş.  

 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                               

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                                                                        Paul Cosma 
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Nr. 10.672/07.05.2019 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea unor măsuri bugetare 

 

 

 

Prin Nota internă nr.10.645/07.05.2019, Direcția Tehnică, aduce la cunoștință 
faptul că potrivit graficelor de execuție întocmite de către proiectanți, în 
primul an de execuție (2019) se pot executa lucrări în valoare mai mare decât 
fondurile alocate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind 
aprobarea bugetului general al Județului Mureș și aprobarea unor măsuri 
bugetare. Astfel, Direcția Tehnică solicită majorarea sumelor prevăzute pentru 
Programul de drumuri pentru anul 2019 cu suma de 3.000.000 lei, pentru 
executarea și finalizarea unor lucrări. 

Aceste lucrări sunt prioritare pentru Consiliul Județean Mureș, contribuind la 
dezvoltarea localităților din zonă și asigură legătura dintre localitățile 
aparținătoare comunelor Iclănzel, Papiu Ilarian și Vețca cu centrele de comună, 
respectiv reședința de județ. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 
3.000.000 lei prevăzute pentru acoperirea golurilor temporare de casă ca sursă 
de finanțare pentru secțiunea de funcționare în anul 2019.  

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/a,2/a,2/1/a,3/74/a,9/a și 
nr.10/a. 

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

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr.10673/07.05.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri bugetare 

 

Prin Nota internă nr.10.645/07.05.2019, Direcția Tehnică, aduce la cunoștință 
faptul că potrivit graficelor de execuție întocmite de către proiectanți, în 
primul an de execuție (2019) se pot executa lucrări în valoare mai mare decât 
fondurile alocate prinHotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind 
aprobarea bugetului general al Județului Mureș și aprobarea unor măsuri 
bugetare. Astfel, Direcția Tehnicăsolicită majorarea Programului de drumuri 
pentru anul 2019 cu suma de 3.000.000 lei, pentru executarea și finalizarea 
următoarelor lucrări: 
- Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fântânele-Vețca – 
intersecție DN13C (fost DJ137); 
- Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) Papiu Ilarian – 
Iclănzel (DJ152A), km14+380-17+180, județul Mureș; 
- Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) – Papiu Ilarian – 
Iclănzel (DJ152A), km 9+800-12-400, județul Mureș. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem diminuarea golului 
temporar de casă cu suma de 3.000.000 lei, respectiv asigurarea sursei de 
finanțare pentru secțiunea de funcționare în anul 2019 cu suma de 6.150.000 
lei din excedentul cumulat al anilor precedenți.  
Lucrările mai sus amintite sunt prioritare pentru Consiliul Județean Mureș, 
acestea contribuind la dezvoltarea localităților din zonă și asigură legătura 
dintre localitățile aparținătoare comunelor Iclănzel, Papiu Ilarian și Vețca cu 
centrele de comună, respectiv reședința de județ. 
Apreciem că suplimentarea sumei necesare cu această destinație nu afectează 
suma prevăzută la activitatea curentă și sprijină activitatea desfășurată de 
Direcția Tehnică. 
Potrivit art. 39 al (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind aprobarea  
unor măsuri bugetare a fost depus pentru consultarea publicului în data de 07 
mai  2019, la avizierul institutiei sub numarul 10680/07.05.2019. 
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/a,2/a,2/1/a,3/74/a,9/a și 
nr.10/a. 
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus   
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 

Întocmit:Consilier Vaida Gabriela 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri bugetare 

 

 

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

expunerea de motive nr.10.672/07.05.2019 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.14 alin.(4), art.19, , 

art.26 și art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale art.91 alin.(1) lit.”b” și ale alin.(3) lit. 

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

modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2019 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, astfel cum a 

fost modificată prin art.15 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 

privind aprobarea Bugetului General a Județului  Mureş, pentru anul 2019 și stabilirea 

unor măsuri bugetare, s-a aprobat utilizarea în anul 2019 a sumei de 3.000.000 lei din 

excedentul cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de 

casă. 

Prin Nota internă a Direcției tehnice nr.10645/07.05.2019 se aduce la cunoștință 

faptul că, având în vedere graficele de execuție întocmite de către proiectanți, în 

anul 2019, există posibilitatea executării unor lucrări în valoare mai mare decât 

fondurile alocate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 cu acest 

scop, sens în care se solicită majorarea sumelor prevăzute pentru Programul de 

drumuri pentru anul 2019 cu suma de 3.000.000 lei. 

 

   Nr.  10822/08.05.2019 

   Dosar nr. VI/D/1 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

În acest context, se propune alocarea sumei  de 3.000.000 lei -  prevăzută pentru 

acoperirea golurilor temporare de casă prin art.21 al Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.1/2019, ca sursă de finanțare pentru secțiunea de funcționare în anul 2019. 

Potrivit prevederilor art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare ”excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din 

bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se 

reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 

autorităţilor deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în 

limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a). 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. ” 

Proiectul de hotărâre 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.  

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

că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit. ”a” 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean, la propunerea 

preşedintelui consiliului judeţean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-

socială a Judeţului, sens în care aprobă 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  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 

aprobarea unor măsuri bugetare, 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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