HOTĂRÂREA NR.73
din 27 iunie 2019
pentru 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 și completările
ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.15.550/21.06.2019 a Președintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.15.549/21.06.2019,
raportul Serviciului juridic nr.15.553/21.06.2019, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere prevederile 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) coroborate cu cele ale alin.(3) lit. a),
precum și 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 782.522.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 883.522.000 lei, conform anexei
nr.1/c.”
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
401.703.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 502.703.000 lei, pe secţiunea de
funcţionare şi secţiunea 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
3/184.”
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4. Anexele nr. 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/15, 3/16, 3/17, 3/74/a, 3/86, 3/87/a,
4/a, 5/1/a, 5/2, 7/a și 8 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 2/c,
2/1/c, 2/2/b, 3/15/a, 3/16/a, 3/17/a, 3/74/b, 3/86/a, 3/87/b, 4/b, 5/1/b,
5/2/a, 7/b și 8/a.
5. După anexa nr.3/177 se introduc 7 anexe noi, nr. 3/178, 3/179, 3/180, 3/181,
3/182, 3/183 și 3/184.
Art.II. Anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/b, 3/15/a, 3/16/a, 3/17/a, 3/74/b, 3/86/a,
3/87/b, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 4/b, 5/1/b, 5/2/a, 7/b
și 8/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.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Contrasemnează
SECRETAR
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Nr. 15550/21.06.2019

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 și completările ulterioare
Spitalul Clinic Județean Mureș, prin adresa nr.15.220/18.06.2019, solicită rectificarea
bugetului instituției prin majorarea cu suma de 323.000 lei din subvenții din Bugetul
Fondului Național Unic de Asisgurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea
drepturilor salariale.
Prin adresa nr.13.747/07.06.2019, Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu”
Târnăveni ne aduce la cunoștință alocare de către Ministerul Sănătății a sumei de
1.000.000 lei pentru dotarea unității cu aparatură medicală. Propunem majorarea
bugetului instituției cu această sumă, precum și cofinanțarea programului cu suma de
112.000 lei, prevăzută la întocmirea bugetului județean în anexa nr.3/17
”Cofinanțare spitale conform Legii nr.95/2006”.
Având în vedere solicitările formulate de unele asociații și instituții privind
participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea
unor activități culturale și sociale de interes public județean, se propune alocarea în
acest scop a sumei de 175.000 lei, conform anexelor de la 3/178 la 3/183.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, prin adresa nr.15.225/18.06.2019,
solicită schimbarea încadrării unor lucrări de la reparații curente la lucrări de
investiții, în cadrul aceluiași volum aprobat.
Prin adresa nr.15.320/19.06.2019 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale
solicită rectificarea bugetului aprobat pentru Structura teritorială pentru probleme
speciale Mureș în cadrul aceluiași volum.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/b, 3/15/a,
3/16/a, 3/17/a, 3/74/b, 3/87/b, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 4/b,
5/1/b, 5/2/a, 7/b și 8/a .
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre
alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.15549/21.06.2019

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 și completările 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.
Având în vedere solicitările formulate de unele asociații și instituții privind
participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea
unor activități culturale și sociale de interes public județean, se propune alocarea
în acest scop a sumei de 175.000 lei, conform anexelor de la 3/178 la 3/183, și
diminuarea corespunzătoare a anexei nr.3/87/b ”Cofinanțare activități
economice, sociale și culturale”.
Spitalul Clinic Județean Mureș, prin adresa nr.15.220/18.06.2019, solicită
rectificarea bugetului instituției prin majorarea cu suma de 323.000 lei din
subvenții din Bugetul Fondului Național Unic de Asisgurări Sociale de Sănătate
pentru acoperirea drepturilor salariale.
Prin adresa nr.13.747/07.06.2019, Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu”
Târnăveni ne aduce la cunoștință alocare de către Ministerul Sănătății a sumei de
1.000.000 lei pentru dotarea unității cu aparatură medicală. Propunem majorarea
bugetului instituției cu această sumă, precum și cofinanțarea programului cu suma
de 112.000 lei, prevăzută la întocmirea bugetului județean în anexa nr.3/17
”Cofinanțare spitale conform Legii nr.95/2006”.
Spitalul
Clinic
Județean
de
Urgență
Târgu-Mureș,
prin
adresa
nr.15.225/18.06.2019, solicită schimbarea încadrării unor lucrări de la reparații
curente la lucrări de investiții, în cadrul aceluiași volum aprobat. Modificările
propuse se regăsesc în anexa nr.3/16/a.
Prin adresa nr.15.320/19.06.2019 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale
solicită rectificarea bugetului aprobat pentru Structura teritorială pentru
probleme speciale Mureș în cadrul aceluiași volum. Modificările propuse se
regăsesc în anexa nr.3/86/a.
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
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pentru consultarea publicului în data de 18 iunie 2019, la avizierul instituției sub
numărul 15224/18.06.2019.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/b, 3/15/a,
3/16/a, 3/17/a, 3/74/b, 3/87/b, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 4/b,
5/1/b, 5/2/a, 7/b și 8/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 Gabriela Vaida
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Nr. 15553/21.06.2019
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.15550/21.06.2019 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
solicitările formulate de unele asociații și instituții privind participarea Consiliului
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi
sociale de interes public judeţean, sens în care se propune alocarea în acest scop a
sumei de 175.000 lei.

De asemenea, se impune modificarea hotărârii și în considerarea solicitărilor formulate
de Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Spitalul Clinic Județean
Mure, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, precum și Structura Teritorială
pentru Probleme Speciale.
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

