HOTĂRÂREA NR. 91
din 25 iunie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.16170/19.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.16224/19.06.2020, raportul Serviciului
juridic nr.16238/19.06.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.14 alin. (4), art. 19 alin. (2), art. 26 și ale art. 82 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 87 alin. (2), art.88, art.173 alin.(1) lit. ”b”, 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. 17/2020 privind aprobarea bugetului general
al județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1.

Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2020 la venituri în sumă de
819.602.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 921.114.000 lei, conform anexei nr.1/i.”
3. Anexele nr.1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/10, 3/11, 3/18, 3/19, 3/33, 3/36/f, 3/37/c,
3/38/c, 3/39/d, 3/41/c, 3/42/c, 3/44/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/b, 3/56/c,
3/57/c, 3/58/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/c, 3/71/c, 3/74/d, 4/g, 4/2, 4/3, 5/1/g, 5/2/c, 7/e,
8/c, 9/c și 11 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/b,
3/10/a, 3/11/a, 3/18/a, 3/19/a, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e, 3/41/d, 3/42/d,
3/44/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/c, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/60/d, 3/61/d,
3/62/d, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/2/a, 4/3/a, 5/1/h, 5/2/d, 7/f, 8/d, 9d și 11/a care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.159/2019 privind utilizarea în anul 2020 a
excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare, se modifică după cum
urmează:
1.

Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 85.434.000 lei din excedentul cumulat
al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.
2.

Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 16.066.000 lei din excedentul cumulat
al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.”
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate, 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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Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

```````````
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Nr. 16170/19.06.2020

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș,
ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite,
poate aproba modificarea și completarea bugetului propriu.
Prin adresa nr.15662/16.06.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat
rectificarea bugetului instituției în urma suplimentării sumelor destinate programului
național de boli transmisibile cu suma de 252.000 lei. De asemenea se majorează
veniturile din prestări servicii cu 180.000 lei, iar cele din amenzi, penalități și
confiscări cu suma de 1000 de lei. Veniturile din concesiuni și închirieri scad cu
180.000 lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 250.000 lei, iar sumele aferente
persoanelor cu handicap neîncadrate cu 3.000 de lei. Cheltuielile de capital se
majorează cu 12.000 lei, fiind finanțat din încasările aferente anilor precedenți.
Prin adresa nr.15612/15.06.2020, Spitalul Municipal “ Dr. Gheorghe Marinescu”
Târnăveni, solicită unele modificări în bugetul de venituri și cheltuieli în sensul
introducerii articolului 43.40 la venituri pentru stimulentul de risc în valoare de
206.000 lei, creșterea veniturilor din programele naționale -contracte cu DSP cu
8.000 lei, precum și creșterea veniturilor aferente anilor anteriori din FEN cu 14.000
lei.
Prin adresa nr.15722/16.06.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș ne comunică economia de 50.000 lei, realizată la sumele alocate prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/2020 pentru asigurarea cazării și mesei
personalului propriu izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate,
în conformitate cu prevederile art.9, 10 și 11 din Ordonanța Militară nr.8/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Cu această sumă se va majora
bugetul la capitolul 68 Masuri prevăzute în baza HGR nr.329/2020, în vederea
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decontării cheltuielilor pentru indemnizația de cazare și hrană realizate de unitățile
administrativ teritoriale, care au pus la dispoziția furnizorului de servicii sociale
spații de cazare în proximitatea acestuia, pe raza localității în care își desfășoară
activitatea serviciul social, în baza solicitării acestora. De asemenea se majorează
cheltuielile de capital cu suma de 88.000 lei, din care:74.000 lei la poziția
“Amenajare bucătărie la CRRN REGHIN”, necesară pentru finalizarea achiziției de
dotări, și 14.000 lei la poziția “Grup pompare apă Unitatea Centrală de Management
Căpușu de Câmpie. ”
Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.15239/11.06.2020 solicită suplimentarea
sumelor cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Reparații și amenajări interioare
imobil str.Primariei nr.2” - Servicii de proiectare-faza PT +asistență tehnică din
partea proiectantului+taxe și avize+execuție+diriginție de șantier” cu suma de 30.000
lei, cu această sumă se diminuează cheltuielile prevăzute la capitolul 74 SMID.
Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă
nr.15339/12.06.2020 solicită unele modificări în Planul de investiții aferent activelor
date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID.
Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă
nr.16092/19.06.2020 solicită suplimentarea sumelor prevăzute pentru proiectul
Reabilitarea Palatului Culturii cu suma de 11.000 lei, cu această sumă se diminuează
cheltuielile prevăzute la capitolul 74 SMID.
Prin adresa nr.11930/11.05.2020. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1,
solicită modificarea Listei de reparații în cadrul volumului aprobat, în sensul că
renunță la poziția “Lucrări de zugrăvit săli de clasă, igienizare bloc alimentar și
grupuri sanitare“ în valoare de 30.000 lei și introduce o nouă poziție: “Înlocuire gard
de sârmă necesară împrejmuirii terenului de sport“ cu aceeași valoare.
Prin adresa nr.14498/04.06.2020 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 solicită
49.000 lei pentru achiziția a două containere modulare metalice pentru amenajarea a
două cabinete de specialitate în curtea școlii, unde elevii să beneficieze de terapii.
Cu această valoare se vor diminua Programele de dezvoltare de la capitolul 84.
Prin adresa nr.15459/15.06.2020, Muzeul Județean Mureș solicită unele modificări în
cadrul bugetului aprobat: creșterea cheltuielilor de personal cu 350.000 lei, a
cheltuielilor cu investițiile cu 465.000 lei și diminuarea cheltuielilor materiale cu
815.000 lei, economie realizată din cauza reducerii acțiunilor culturale pe perioada
stării de urgență și alertă.
Prin adresa nr.15572/15.06.2020, Biblioteca Județeană Mureș solicită transferul
sumei de 1.755.000 lei prevăzute cheltuieli de capital pentru lucrarea “Reparație
capitală acoperiș clădirea Bibliotecii Teleki“ la reparații curente, deoarece aceasta
nu presupune modificări de structură sau înlocuirea materialelor existente.
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Rectificarea bugetului în sensul celor prezentate mai sus schimbă structura acestuia
în ceea ce privește sumele alocate pe secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare,
modificându-se și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.159/2019 privind utilizarea
în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor
temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/b,
3/10/a, 3/11/a, 3/18/a, 3/19/a, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e, 3/41/d,
3/42/d, 3/44/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/c, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d,
3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/2/a, 4/3/a, 5/1/h, 5/2/d, , 7/f,
8/d, 11/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 și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 a fost depus pentru
consultarea publicului în data de 16 iunie 2020, la avizierul instituției sub numărul
15717/16.06.2020.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre
alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.16224/19.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul
2020

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
Județean Mureș, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite, poate aproba modificarea și completarea bugetului
propriu.
Prin adresa nr.15662/16.06.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat
rectificarea bugetului instituției în urma suplimentării sumelor destinate
programului național de boli transmisibile cu suma de 252.000 lei. De asemenea
se majorează veniturile din prestări servicii cu 180.000 lei, iar cele din amenzi,
penalități și confiscări cu suma de 1.000 de lei. Veniturile din concesiuni și
închirieri scad cu 180.000 lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 250.000
lei, iar sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate cu 3.000 de lei.
Cheltuielile de capital se majorează cu 12.000 lei, fiind finanțat din încasările
aferente anilor precedenți.
Prin adresa nr.15612/15.06.2020, Spitalul Municipal “ Dr. Gheorghe Marinescu”
Târnăveni, solicită unele modificări în bugetul de venituri și cheltuieli în sensul
introducerii articolului 43.40 la venituri pentru stimulentul de risc în valoare de
206.000 lei, creșterea veniturilor din programele naționale -contracte cu DSP
cu 8.000 lei, precum și creșterea veniturilor aferente anilor anteriori din FEN cu
14.000 lei.
Prin adresa nr.15722/16.06.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș ne comunică economia de 50.000 lei, realizată la
sumele alocate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/2020 pentru
asigurarea cazării și mesei personalului propriu izolat preventiv la locul de
muncă sau în zone special dedicate, în conformitate cu prevederile art.9, 10 și
11 din Ordonanța Militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19. Cu această sumă se va majora bugetul la capitolul 68 Masuri
prevăzute în baza HGR nr.329/2020, în vederea decontării cheltuielilor pentru
indemnizația de cazare și hrană realizate de unitățile administrativ teritoriale,
care au pus la dispoziția furnizorului de servicii sociale spații de cazare în
proximitatea acestuia, pe raza localității în care își desfășoară activitatea
serviciul social, în baza solicitării acestora. De asemenea se majorează
cheltuielile de capital cu suma de 88.000 lei, din care:74.000 lei la poziția
“Amenajare bucătărie la CRRN REGHIN”, necesară pentru finalizarea achiziției
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de dotări, și 14.000 lei la poziția “Grup pompare apă Unitatea Centrală de
Management Căpușu de Câmpie. ”
Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.15239/11.06.2020 solicită suplimentarea
sumelor cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Reparații și amenajări
interioare imobil str.Primariei nr.2” - Servicii de proiectare-faza PT +asistență
tehnică din partea proiectantului+taxe și avize+execuție+diriginție de șantier”
cu suma de 30.000 lei, cu această sumă se diminuează cheltuielile prevăzute la
capitolul 74 SMID.
Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă
nr.15339/12.06.2020 solicită unele modificări în Planul de investiții aferent
activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul
IID.
Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă
nr.16092/19.06.2020 solicită suplimentarea sumelor prevăzute pentru proiectul
Reabilitarea Palatului Culturii cu suma de 11.000 lei, cu această sumă se
diminuează cheltuielile prevăzute la capitolul 74 SMID.
Prin adresa nr.11930/11.05.2020. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1,
solicită modificarea Listei de reparații în cadrul volumului aprobat, în sensul că
renunță la poziția “Lucrări de zugrăvit săli de clasă, igienizare bloc alimentar și
grupuri sanitare“ în valoare de 30.000 lei și introduce o nouă poziție: “Înlocuire
gard de sârmă necesară împrejmuirii terenului de sport“ cu aceeași valoare.
Prin adresa nr.14498/04.06.2020 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2
solicită 49.000 lei pentru achiziția a două containere modulare metalice pentru
amenajarea a două cabinete de specialitate în curtea școlii, unde elevii să
beneficieze de terapii.Cu această valoare se vor diminua Programele de
dezvoltare de la capitolul 84.
Prin adresa nr.15459/15.06.2020, Muzeul Județean Mureș solicită unele
modificări în cadrul bugetului aprobat: creșterea cheltuielilor de personal cu
350.000 lei, a cheltuielilor cu investițiile cu 465.000 lei și diminuarea
cheltuielilor materiale cu 815.000 lei, economie realizată din cauza reducerii
acțiunilor culturale pe perioada stării de urgență și alertă.
Prin adresa nr.15572/15.06.2020, Biblioteca Județeană Mureș solicită transferul
sumei de 1.755.000 lei prevăzute cheltuieli de capital pentru lucrarea
“Reparație capitală acoperiș clădirea Bibliotecii Teleki“ la reparații curente,
deoarece aceasta nu presupune modificări de structură sau înlocuirea
materialelor existente.
Rectificarea bugetului în sensul celor prezentate mai sus schimbă structura
acestuia în ceea ce privește sumele alocate pe secțiunea de funcționare și cea
de dezvoltare, de aceea Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.159/2019
privind utilizarea în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor precedenți
pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și
finanțarea secțiunii de dezvoltare, se modifică astfel:
 suma de 85.434.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți va fi
destinat pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.
 suma de 16.066.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți va fi
destinat pentru finanțarea secțiunii de funcționare.”
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Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/b,
3/10/a, 3/11/a, 3/18/a, 3/19/a, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e,
3/41/d, 3/42/d, 3/44/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/c, 3/56/d,
3/57/d, 3/58/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/2/a, 4/3/a,
5/1/h, 5/2/d, 7/f, 8/d, 11/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 și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020
privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 a fost
depus pentru consultarea publicului în data de 16 iunie 2020, la avizierul
instituției sub numărul 15717/16.06.2020.
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: Kádár Katalin, șef serviciu
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Nr.16238/19.06.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 16170 din 19.06.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate al Direcției economice,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la
verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și
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,
ale 39 alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art.88, art.173 alin.(1), lit.”b” coroborate cu cele
ale alin.(3), lit.”a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Conform prevederilor art.88 din O.U.G nr.57/2019, ”bugetele locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se execută şi
se raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale”.
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 rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul
2020, având în vedere solicitarea formulată de Spitalul Clinic Județean Mureș, de Spitalul
Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, de Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș, de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, de Centrul Școlar

pentru Educație Incluzivă nr.2, de Muzeul Județean Mureș, de Biblioteca Județeană Mureș, de
Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte și de Direcția Tehnică.
De asemenea, din raportul de specialitate întocmit rezultă că propunerea de rectificare de
buget schimbă structura acestuia în ceea ce privește sumele alocate pe secțiunea de
funcționare și cea de dezvoltare.
În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1)
lit.„b” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean
exercită atribuții specifice privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, iar potrivit
prevederilor alin.(3), lit.”a” 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 ar.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.
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 mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020, poate fi supus dezbaterii și aprobării
ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4)
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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