HOTĂRÂREA NR.54
din 30 mai 2019
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru anul
2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.12362/24.05.2019 a Președintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.12365/24.05.2019,
raportul Serviciului juridic nr.12373/24.05.2019, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Cu respectarea prevederilor art.14 alin. (4), art. 19 alin. (2) și art. 26 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. b) 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 Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului
general al județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă
de 781.192.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 879.192.000 lei, conform anexei
nr.1/b.”
2. Art.2 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.2. Se aprobă bugetul judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă de
400.703.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 501.703.000 lei, pe secţiune de funcţionare
şi secţiune de dezvoltare.”
3. Art.5 se modifică și va avea următorul conținut:
”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 3/179.”
4. Anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2, 3/14, 3/87, 4, 5/1, 7 se modifică și se
înlocuiesc cu anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/14/a, 3/87/a, 4/a, 5/1/a,
7/a.
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5. După anexa nr.3/88 se introduc 90 de anexe noi, nr.3/89, 3/90, 3/91, 3/92,
3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104,
3/105, 3/106, 3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115,
3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126,
3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137,
3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148,
3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159,
3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170,
3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178 și 3/179.
Art.II. Anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/14/a, 3/87/a, 3/89, 3/90, 3/91, 3/92,
3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104,
3/105, 3/106, 3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115,
3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126,
3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137,
3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148,
3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159,
3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170,
3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179, 4/a, 5/1/a, 7/a
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş și
direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Mureş, care răspund de ducerea sa la îndeplinire.

p. PREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
VICEPREȘEDINTE
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Nr. 12362/24.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2019 privind aprobarea participării
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități
culturale și sociale de interes public județean, s-a aprobat participarea Consiliului
Județean Mureș la organizarea,desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și
sociale de interes public județean. Astfel, propunem aprobarea detalierilor pe acțiuni
conform anexelor cu nr.3/89 până la nr.3/174.
Fundația ”Pro Vita Cristiana”, prin adresa nr. 12184/23.05.2019, solicită sprijin
financiar în organizarea unei acțiuni socio – culturale de interes public județean,
eveniment destinat evoluției spirituale și culturale.
Potrivit adresei nr.11361/15.05.2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită
majorarea bugetului cu suma de 2.342.000 lei, sumă primită de la Ministerul
Sănătății, pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamente de comunicații în
urgență, în sănătate.
De asemenea, prin adresele nr.102194/02.05.2019, nr.4187051/25.04.2019,
nr.4187052/25.04.2019 și 25079578/09.04.2019 de la Inspectoratul de Poliție
Județean Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș
și Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș, se solicită încheierea unui Parteneriat
Interinstituțional pentru Siguranța Comunității, un Parteneriat pentru Operativitatea
Structurilor de Intervenție pentru Protecția Cetățeanului-2019, respectiv Siguranța
Cetățeanului – Parteneriat în Slujba Comunității.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/14/a, 3/87/a,
3/175,3/176,3/177, 3/178, 3/179, 4/a, 5/1/a și nr.7/a.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre
alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.12365/24.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr. 44/2019 privind aprobarea bugetului general
al Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările ulterioare

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 Consiliului Județean Mureș nr.47/2019 privind aprobarea
participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea
unor activități culturale și sociale de interes public județean, s-a aprobat
participarea Consiliului Județean Mureș organizarea, desfășurarea și finanțarea
unor activități culturale și sociale de interes public județean, propunem aprobarea
detalierilor pe acțiuni, conform anexelor nr.3, de la nr.3/89 până la 3/174.
Fundația ”Pro Vita Cristiana”, prin adresa nr. 12184/23.05.2019, solicită sprijin
financiar în organizarea unei acțiuni socio – culturale de interes public județean,
eveniment destinat evoluției spirituale și culturale.
Prin adresa nr.11361/15.05.2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită
majorarea bugetului cu suma de 2.342.000 lei, sumă primită de la Ministerul
Sănătății, pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamente de comunicații în
urgență în sănătate (sterilizator cu abur 500 litri, mașină de spălat și dezinfectat
instrumentar chirurgical de capacitate medie 150 litri, mașină de spălat și
dezinfectat instrumentar chirurgical de capacitate mare de 220 litri, sterilizator
cu abur de capacitate mică 60 litri, platformă electrochirurgicală). Cu suma
respectivă se majorează bugetul general al Județului Mureș.
De asemenea, prin adresele nr.102194/02.05.2019, 4187051-4187052/ 25.04.2019
și 25079578/09.04.2019 de la Inspectoratul de Poliție Județean Mureș,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea”al Județului Mureș și
Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș, se solicită încheierea unui Parteneriat
Interinstituțional pentru Siguranța Comunității, Parteneriat pentru Operativitatea
Structurilor de Intervenție pentru Protecția Cetățeanului-2019 respectiv Siguranța
Cetățenilor – Parteneriat în Slujba Comunității.
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Potrivit art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 44 privind aprobarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare a fost depus
pentru consultarea publicului în data de 15 mai 2019, la avizierul instituției sub
numărul 11397/15.05.2019.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/14/a,
3/87/a, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179, 4/a, 5/1/a și nr. 7/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 Iulia Axente
Verificat:Șef Serviciu Ioana Tcaciuc
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Nr. 12373/24.05.2019
Dosar nr. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului
Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările
ulterioare
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
expunerea de motive nr.12362/24.05.2019 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), ale 19 alin.(2), ale art.26
și ale 39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, precum 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 că prin actul
administrativ supus aprobării se propune modificarea bugetului general al Județului
Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019, având în vedere
necesitatea detalierii sumelor aprobate pentru desfășurarea activităților aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2019 pentru aprobarea participării
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi
culturale şi sociale de interes public judeţean.

De asemenea, se impune modificarea hotărârii și în considerarea solicitărilor formulate
cu adresele nr.102194/02.05.2019, nr.4187051 – 4187052 din 25.04.2019
de
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Horea” al Județului Mureș pentru încheierea unor parteneriate, respectiv a adresei
nr.11361/15.05.2019 a Spitalului Clinic Județean Mureș, prin care se solicită majorarea
bugetului acestei instituții cu suma primită de la Ministerul Finanțelor.
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 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 analizat a fost supus procedurii reglementate prin
art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, fiind afișat la avizierul unității administrativteritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit propuneri de modificare.
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 modificarea
și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare,
cu modificările ulterioare, 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

