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HOTĂRÂREA NR. 164 
din 26 noiembrie 2020 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.31168/20.11.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.31299/20.11.2020, raportul 

Serviciului juridic nr.31327/20.11.2020, precum şi avizul comisiei de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.14 alin. (4), art. 19 alin. (2) și ale art. 26 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, cu modificările și completările 

ulterioare, 

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 

925.805.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 1.027.317.000 lei, conform anexei nr.1/n.” 

2. Anexele  nr.1/m, 2/l, 2/1/k, 2/2/k, 3/1/e, 3/3/a, 3/5/a, 3/8/a, 3/9, 3/10/b, 3/18/b, 

3/19/b, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/b, 3/23/a, 3/24, 3/25/a, 3/34, 3/71/j, 3/72/a, 3/74/g, 

3/77, 3/78, 3/81, 3/82, 3/83, 3/197, 4/l, 4/1/b, 4/2/c, 4/3/b, 4/4/b, 4/5/b, 4/6/c, 

4/7/a, 4/8/a, 4/9/a, 4/10, 5/1/l, 5/2/f, 7/j, 8/g, 9/g și 10/f, se modifică și se înlocuiesc 

cu anexele nr.1/n, 2/m, 2/1/l, 2/2/l, 3/1/f, 3/3/b, 3/5/b, 3/8/b, 3/9/a, 3/10/c, 3/18/c, 

3/19/c, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/c, 3/23/b, 3/24/a, 3/25/b, 3/34/a, 3/71/k, 3/72/b, 

3/74/h, 3/77/a, 3/78/a, 3/81/a, 3/82/a, 3/83/a, 3/197/a, 4/m, 4/1/c, 4/2/d, 4/3/c, 

4/4/c, 4/5/c, 4/6/d, 4/7/b, 4/8/b, 4/9/b, 4/10/a, 5/1/m, 5/2/g, 7/k, 8/h, 9/h și 10/g, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. 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                                                                                              Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL                                                   

                                                                            Paul Cosma 
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Nr. 31168/20.11.2020        

   

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.29922/09.11.2020, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, 

solicită reașezarea sumelor aprobate în sensul redistribuirii economiilor realizate la 

articolele: Bunuri și servicii, Medicamente și materiale sanitare, Cărți, publicații și 

materiale documentare la articolul Obiecte de inventar. 

Prin adresa nr.30869/18.11.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat 

rectificarea bugetului instituției în urma suplimentării veniturilor din contractele 

încheiate cu casele de asigurări de sănătate, a celor din donații și sponsorizări și din 

fonduri europene cu 17.902.000 lei și diminuării veniturilor din contractele încheiate 

cu DSP pentru Programele naționale de sănătate, din valorificarea unor bunuri ale 

instituțiilor publice, pentru stimulentul de risc de la bugetul de stat, din subvenții din 

bugetul FNUASS pentru acoperirea drepturilor salariale și din sumele alocate pentru 

stimulent de risc de la FNUASS cu 7.575.000 lei. Influența totală de 10.732.000 lei se 

repartizează pe cheltuielile de personal și cheltuieli materiale. 

Prin adresa nr.30974/19.11.2020, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș 

propune rectificarea bugetului în sensul reducerii sumelor alocate cu 60.000 lei. 

Prin adresa nr.30062/10.11.2020 Serviciul De Pază a Obiectivelor de Interes Județean 

solicită majorarea sumelor alocate în buget pentru cheltuieli de personal. Suma 

alocată suplimentar este în volum de 335.000 lei. 

Prin adresa nr.31107/20.11.2020, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu 

Tîrnăveni solicită rectificarea bugetului prin reașezarea unor sume în cadrul sumelor 

aprobate. 

Prin adresa nr.30952/19.11.2020 Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul solicită 

reducerea veniturilor proprii cu 443.000 lei și creșterea subvenției alocate cu 76.000 

de lei, rezultând o influență negativă totală a bugetului în valoare de 367.000 lei. 

Prin adresa nr.31024/19.11.2020, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș solicită majorarea 

sumelor alocate în buget pentru cheltuieli de personal. Suma alocată suplimentar 

este în volum de 1.475.0000 lei. 
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Prin adresa nr.30977 /19.11.2020 Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel solicită 

majorarea sumelor alocate în buget pentru cheltuieli de personal. Suma alocată 

suplimentar este în volum de 651.0000 lei. 

Prin adresele nr.30970 și nr.30971/19.11.2020 Biblioteca Județeană Mureș solicită 

rectificarea bugetului instituției în sensul diminuării subvenției alocate cu 200.000 

lei, precum și unele reașezări între capitole și articole. De asemenea se majorează 

bugetul aferent Centrului American Corner, finanțat de Ambasada SUA, cu suma de 

6.000 lei. 

Prin adresa nr.30929/19.11.2020 Revista Vatra solicită reducerea veniturilor proprii 

cu 12.000 lei și creșterea subvenției alocate cu aceeași sumă. 

Prin adresa nr.30988/19.11.2020 Revista Látó solicită reducerea veniturilor proprii cu 

5.000 lei și creșterea subvenției alocate cu 15.000 lei. 

Prin adresa nr.31025/19.11.2020 Muzeul Județean  solicită majorarea sumelor 

alocate cu 490.000 lei. 

Prin adresa nr.3101/19.11.2020 Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și 

Educație Artistică Mureș propune reducerea bugetului cu suma de 434.000 lei. 

Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.31109/20.11.2020 comunică economiile la 

cheltuielile de capital, cheltuielile de reparații, precum și Programul de drumuri. Cu 

aceste sume se majorează cheltuielile prevăzute la capitolul 74 SMID și la Programele 

de dezvoltare de la capitolul 84. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/n, 2/m, 2/1/l, 2/2/l, 3/1/f, 3/3/b, 

3/5/b, 3/8/b, 3/10/c, 3/18/c, 3/19/c, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/c, 3/23/b, 3/24/a, 

3/25/b, 3/34/a, 3/71/k, 3/72/b, 3/74/h, 3/77/a, 3/78/a, 3/81/a, 3/82/a, 3/83/a, 

4/m, 4/1/c, 4/2/d, 4/3/c, 4/4/c, 4/5/c, 4/6/d, 4/7/b, 4/8/b, 4/9/b, 4/10/a, 

5/1/m, 5/2/g, 7/k, 8/h, 9/h și 10/g. 

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 18 noiembrie 2020, la avizierul instituției sub 

numărul 30874. 

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr. 31299/20.11.2020 

 

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.29922/09.11.2020, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, 
solicită reașezarea sumelor aprobate în sensul redistribuirii economiilor 
realizate la articolele: Bunuri și servicii, Medicamente și materiale sanitare, 
Cărți, publicații și materiale documentare la articolul Obiecte de inventar. 

Prin adresa nr.30869/18.11.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat 
rectificarea bugetului instituției în urma suplimentării veniturilor din 
contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, a celor din donații și 
sponsorizări și din fonduri europene cu 17.902.000 lei și diminuării veniturilor 
din contractele încheiate cu DSP pentru Programele naționale de sănătate, din 
valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, pentru stimulentul de risc de 
la bugetul de stat, din subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea 
drepturilor salariale și din sumele alocate pentru stimulent de risc de la FNUASS 
cu 7.575.000 lei. Influența totală de 10.732.000 lei se repartizează pe 
cheltuielile de personal și cheltuieli materiale. 

Prin adresa nr.30974/19.11.2020, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor 
Mureș propune rectificarea bugetului în sensul reducerii sumelor alocate cu 
60.000 lei. 

Prin adresa nr.30062/10.11.2020 Serviciul De Pază a Obiectivelor de Interes 
Județean solicită majorarea sumelor alocate în buget pentru cheltuieli de 
personal. Suma alocată suplimentar este în volum de 335.000 lei. 

Prin adresa nr.31107/20.11.2020, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu 
Tîrnăveni solicită rectificarea bugetului prin reașezarea unor sume în cadrul 
sumelor aprobate. 

Prin adresa nr.30952/19.11.2020 Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul solicită 
reducerea veniturilor proprii cu 443.000 lei și creșterea subvenției alocate cu 
76.000 de lei, rezultând o influență negativă totală a bugetului în valoare de 
367.000 lei. 

Prin adresa nr.31024/19.11.2020, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș solicită 
majorarea sumelor alocate în buget pentru cheltuieli de personal. Suma alocată 
suplimentar este în volum de 1.475.0000 lei. 
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Prin adresa nr.30977 /19.11.2020 Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel solicită 
majorarea sumelor alocate în buget pentru cheltuieli de personal. Suma alocată 
suplimentar este în volum de 651.0000 lei. 

Prin adresele nr.30970 și nr.30971/19.11.2020 Biblioteca Județeană Mureș 
solicită rectificarea bugetului instituției în sensul diminuării subvenției alocate 
cu 200.000 lei, precum și unele reașezări între capitole și articole. De 
asemenea se majorează bugetul aferent Centrului American Corner, finanțat de 
Ambasada SUA, cu suma de 6.000 lei. 

Prin adresa nr.30929/19.11.2020 Revista Vatra solicită reducerea veniturilor 
proprii cu 12.000 lei și creșterea subvenției alocate cu aceeași sumă. 

Prin adresa nr.30988/19.11.2020 Revista Látó solicită reducerea veniturilor 
proprii cu 5.000 lei și creșterea subvenției alocate cu 15.000 lei. 

Prin adresa nr.31025/19.11.2020 Muzeul Județean solicită majorarea sumelor 
alocate cu 490.000 lei. 

Prin adresa nr.3101/19.11.2020 Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și 
Educație Artistică Mureș propune reducerea bugetului cu suma de 434.000 lei. 

Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.31109/20.11.2020 comunică economiile 
la cheltuielile de capital, cheltuielile de reparații, precum și Programul de 
drumuri.Cu aceste sume se majorează cheltuielile prevăzute la capitolul 74 
SMID și la Programele de dezvoltare de la capitolul 84. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/n, 2/m, 2/1/l, 2/2/l, 3/1/f, 
3/3/b, 3/5/b, 3/8/b, 3/10/c, 3/18/c, 3/19/c, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/c, 
3/23/b, 3/24/a, 3/25/b, 3/34/a, 3/71/k, 3/72/b, 3/74/h, 3/77/a, 3/78/a, 
3/81/a, 3/82/a, 3/83/a, 4/m, 4/1/c, 4/2/d, 4/3/c, 4/4/c, 4/5/c, 4/6/d, 
4/7/b, 4/8/b, 4/9/b, 4/10/a, 5/1/m, 5/2/g, 7/k, 8/h, 9/h și 10/g. 

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 18 noiembrie 2020, la avizierul 
instituției sub numărul 30874. 

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 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 și 

stabilirea unor măsuri bugetare  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 31168 din 20.11.2020 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 solicitările Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 

nr.1, Spitalului Clinic Județean Mureș, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș, 

Serviciului de Pază a Obiectivelor de Interes județean, Spitalului Municipal Dr. Gheorghe 

   Nr.31327/20.11.2020 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

Marinescu Târnăveni,  Ansamblului Artistic Profesionist Mureșul, Filarmonicii de Stat Târgu 

Mureș, Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel, Bibliotecii Județene Mureș, Revistei Vatra, 

Revistei Látó,  Muzeului Județean Mureș, Centrului pentru Cultură Tradițională și Educație 

Artistică Mureș și a Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean Mureș.  

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. 

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. 

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 și stabilirea unor măsuri bugetare, 

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. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Șef serviciu – Adriana Farkas 
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