HOTĂRÂREA NR.102
din 29 august 2019
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.21065/20.08.2019 al Președintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.21091/21.08.2019,
raportul Serviciului juridic nr.21535/23.08.2019, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,
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.173 alin.(1) lit. a), coroborate cu cele ale alin.(3), lit.
a), precum și cu cele ale art.182, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.I. 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 și 2 se modifică și vor avea următorul conținut:

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 21.087.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.
Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 79.913.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. ”
Art.II. Hotărârea 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, 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 794.419.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 895.419.000 lei, conform anexei
nr.1/f.”
2. Art.5 se modifică și va avea următorul conținut:
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”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 3/190.”
3. Anexele nr. 1/e, 2/e, 2/1/d, 2/2/d, 3/1, 3/4, 3/7, 3/9, 3/14/a, 3/20, 3/27,
3/36, 3/71/a, 3/74/b, 3/78, 3/79, 3/83, 3/86, 3/87/c, 4/c, 4/1, 4/3, 4/4, 4/6,
5/1/c, 7/d, 8/b, 9/a și 10a se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/f, 2/f,
2/1/e, 2/2/e, 3/1/a, 3/4/a, 3/7/a, 3/9/a, 3/14/b, 3/20/a, 3/27/a, 3/36/a,
3/71/b, 3/74/c, 3/78/a, 3/79/a, 3/83/a, 3/86/a, 3/87/d, 4/d, 4/1/a, 4/3/a,
4/4/a, 4/6/a, 5/1/d, 7/e, 8/c, 9/b și 10b .
4. După anexa nr.3/185 se introduc cinci anexe noi, nr. 3/186, nr.3/187, nr.3/188,
nr.3/189 și nr.3/190.
Art.III. Anexele nr.1/f, 2/f, 2/1/e, 2/2/e, 3/1/a, 3/4/a, 3/7/a, 3/9/a, 3/14/b,
3/20/a, 3/27/a, 3/36/a, 3/71/b, 3/74/c, 3/78/a, 3/79/a, 3/83/a, 3/86/a, 3/87/d,
3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 4/d, 4/1/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/6/a, 5/1/d, 7/e,
8/c, 9/b și 10b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV. 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
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SECRETAR
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Nr.21065/20.08.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului
Mureș pentru anul 2019
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 Ordonanței de Guvern nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2019, pentru UAT-Județul Mureș se alocă Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate în volum de 5.439.000 lei,
respectiv pentru echilibrare în volum de 1.721.000 lei.Propunem majorarea bugetului
cu sumele respective.
Prin adresele nr.20269/2019 și 20526/2019,Ansamblul Artistic Mureșul și Filarmonica
de Stat, solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar aprobat.
În baza adresei nr.20412/2019, Direcția Județeană de Evidență a Persoanei, solicită
alocarea sumei de 28.000 lei pentru achiziția unor aparate de aer condiționat,precum
și unele reașezări în cadrul volumului bugetar.
R.A.Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, prin adresa nr.21033/2019,solicită
majorarea cu suma de 601.000 lei a compensațiilor pentru ducerea la îndeplinire a
obligațiilor de serviciu de interes economic general și 99.000 lei pentru reparații
curente degivror.
Potrivit Notei interne nr.20860/2019,Serviciul Avizare Autorizare Control, solicită
majorarea bugetului cu suma de 3.000 lei pentru tipărirea revistei Pompierii
Mureșeni.De asemenea se propune alocarea sumei de 46.000 lei pentru achiziția unui
autoturism, pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Mureș.
Direcția Tehnică,potrivit Notei interne nr.21483 /2019,solicită majorarea Programului
de drumuri pentru anul 2019 cu suma de 5.785.000 lei,precum și unele reașezări în
cadrul volumului bugetar aprobat.
Prin Notele interne nr.21444 și 21224/2019, Compartimentul Informatică și Cabinet
Președinte, solicită suma de 26.000 lei și 13.000 lei pentru achiziția de calculatoare și
un laptop.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului
general al Județului pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare,pentru
Proiecte sport-sport de performanță a fost alocată suma de 550.000 lei.Propunem
diminuarea acestei sume cu 30.000 lei și alocarea pentru Premierea gloriilor și
valorilor sportului mureșean care va avea loc la finele acestui an.
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Spitalul Clinic Județean Mureș,prin adresa nr.21491/2019,solicită majorarea
bugetului cu suma de 1.330.000 lei,din care pentru reparații curente 550.000 lei și
780.000 lei pentru cheltuieli de investiții.
Muzeul Județean Mureș,potrivit adresei nr.21327/2019,solicită majorarea bugetului
cu suma de 170.000 lei ca urmare a realizării de venituri proprii în plus față de cele
propuse,precum și alocarea sumei de 397.000 lei pentru cheltuieli de investiții.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ,supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

2/2

Nr. 21091/21.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale,cu modifiările și completările ulterioare, Consiliul
Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit Ordonanței de Guvern nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2019, pentru UAT-Județul Mureș se alocă Sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru finanțatrea cheltuielilor descentralizate în volum
de 5.439.000 lei, respectiv pentru echilibrare în volum de 1.721.000
lei.Propunem majorarea bugetului cu sumele respective.
Prin adresele nr.20269/2019 și 20526/2019, Ansamblul Artistic Mureșul și
Filarmonica de Stat,solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar
aprobat.
În baza adresei nr.20412/2019, Direcția Județeană de Evidență a Persoanei,
solicită alocarea sumei de 28.000 lei pentru achiziția unor aparate de aer
condiționat, precum și unele reașezări în cadrul volumului bugetar.
R.A.Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, prin adresa nr.21033/2019, solicită
majorarea cu suma de 601.000 lei a Compensațiilor pentru ducerea la
îndeplinire a obligațiilor de serviciu de interes economic general și 99.000 lei
pentru reparații curente degivror.
Potrivit notei interne nr.20860/2019, Serviciul Avizare Autorizare Control,
solicită majorarea bugetului cu suma de 3.000 lei pentru tipărirea revistei
Pompierii Mureșeni. De asemenea se propune alocarea sumei de 46.000 lei
pentru achiziția unui autoturism, pentru Structura teritorială pentru probleme
speciale Mureș.
Direcția Tehnică, potrivit notei interne nr.21483/2019, solicită majorarea
Programului de drumuri pentru anul 2019 cu suma de 5.785.000 lei, precum și
unele reașezări în cadrul volumului bugetar aprobat.
Prin notele interne nr.21444 și 21224/2019, Compartimentul Informatică și
Cabinet Președinte, solicită suma de 26.000 lei și 13.000 lei pentru achiziția de
calculatoare și un laptop.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri
bugetare, pentru Proiecte sport-sport de performanță a fost alocată suma de
550.000 lei.Propunem diminuarea acestei sume cu 30.000 lei și alocarea pentru
Premierea gloriilor și valorilor sportului mureșean care va avea loc la finele
acestui an.
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Spitalul Clinic Județean Mureș, prin adresa nr.21491/2019, solicită majorarea
bugetului cu suma de 1.330.000 lei, din care pentru reparații curente 550.000
lei și 780.000 lei pentru cheltuieli de investiții.
Muzeul Județean Mureș, potrivit adresei nr.21327/2019, solicită majorarea
bugetului cu suma de 170.000 lei ca urmare a realizării de venituri proprii mai
mari
față
de
cele
propuse,
precum
și
alocarea
sumei
de
397.000 lei pentru cheltuieli de investiții.
Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 a fost depus
pentru consultarea publicului în data de 20 august 2019, la avizierul instituției
sub numărul 21011/20.08.2019.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/f, 2/f, 2/1/e, 2/2/e, 3/1/a,
3/4/a, 3/7/a, 3/9/a, 3/14/b, 3/20/a, 3/27/a, 3/36/a, 3/71/b, 3/74/c,
3/78/a, 3/79/a, 3/83/a, 3/86/a, 3/186, 4/d, 4/1/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/6/a,
5/1/d, 7/e, 8/c, 9/b și 10b.
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 Şef serviciu Ioana Tcaciuc
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Nr. 21535/23.08.2019
Dosar nr. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2019

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.21065/20.08.2019 şi raportul de specialitate al Serviciului
buget nr.21091/21.08.2019,
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.173 alin (1), lit.”b” și cele ale alin.(3) lit.
„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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 – Serviciul buget reiese că
prin actul administrativ supus aprobării se propune modificarea bugetului general al
Județului Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019, cu
modificările și completările ulterioare, având în vedere rectificarea bugetului de stat pe
anul 2019 aprobată prin Ordonanța Guvernului nr.12/14.08.2019, precum și solicitările
formulate de ordonatorii de credite ai unor instituții subordonate, respectiv de
Ansamblul Artistic Mureșul, de Filarmonica de Stat, de Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mureș, de R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, de
Serviciul Avizare Autorizare Control, precum și de Direcția Tehnică din cadrul aparatului
de specialitate al autorității.
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit. „a” din
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 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 2019, poate fi supus dezbaterii şi
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de
specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex.
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