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                 HOTĂRÂREA NR.190 
                       din  17 decembrie 2020 

privind utilizarea în anul 2021 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru 

acoperirea golurilor temporare de casă  ale secțiunii de funcționare și finanțarea  

secțiunii de dezvoltare 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.33566/11.12.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.33587/11.12.2020, 

raportul Serviciului juridic nr.33592/11.12.2020, precum și avizul comisiei de 

specialitate,  

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) lit. „a” și „b” din Legea nr. 273/2006 a 

finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 173 alin. (3) lit. „a” şi ale art.182 alin. (1) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, c 

modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2021 a sumei de 35.000.000 lei din excedentul 

cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2021 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul 

cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 

secțiunii de funcționare.                 

Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia economică din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                                         Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                  SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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Nr.33566/11.12.2020                                  

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului 

cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă 

ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare 

 

Potrivit art. 58 alin. (1) lit. „a” și „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. „a” , a celor exceptate la art. 6 lit. „b” și a 

transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea 

plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în 

baza hotărârilor deliberative astfel: 

a) - ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

b) – pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în 

limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. „a”. 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (3), lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean aprobă la 

propunerea președintelui, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a 

rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar. 

Întrucât, până la această dată nu s - a aprobat Legea bugetului de stat pentru anul 

2021, iar în luna ianuarie 2021 vor fi de achitat sume pentru contractele în derulare 

ale autorității județene, se propune aprobarea utilizării în anul 2021, din excedentul 

cumulat estimat  al anilor precedenți  suma de 50.000.000 lei repartizată astfel: 

 15.000.000 lei, pentru acoperirea golurilor temporare de casă  ale secțiunii de 

funcționare; 

 35.000.000 lei, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

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 
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Nr.33587/11.12.2020                

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind utilizarea în anul 2021 a excedentului 
cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de 
casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare 

Potrivit art. 58 alin. (1) litera „a” și „b” din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,excedentul 
anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele 
două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.6 lit. ”a”, a celor 
exceptate la art. 6 lit.”b” și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte 
bugete,precum și după achitarea plăților restante,se reportează în exercițiul 
financiar următor și se utilizează,în baza hotărârilor deliberative astfel:  

a) Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 
b) Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 
între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 
curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor litera 
„a”. 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (3) litera “a”, din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 
Județean aprobă la propunerea președintelui, bugetul județului, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a 
exercițiului bugetar. 
Întrucât până la această dată nu s-a aprobat Legea bugetului de stat pentru 
anul 2021, iar în luna ianuarie 2021, vor fi de achitat sume pentru contractele 
în derulare ale autorității județene, se propune aprobarea utilizării în anul 2021  
din excedentul cumulat estimat al anilor precedenți  suma de 50.000.000 lei 
repartizată astfel: 
 15.000.000 lei, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 
secțiunii de funcționare; 
 35.000.000 lei, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

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: Iulia Axente 
Verificat: Șef serviciu Kádár Katalin 
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RAPORT  

privind utilizarea în anul 2021 a excedentului cumulat al anilor precedenți 

pentru acoperirea golurilor temporare de casă  ale secțiunii de funcționare 

și finanțarea  secțiunii de dezvoltare 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu referatul de aprobare nr.33566/11.12.2020 şi în considerarea celor cuprinse în 

raportul de specialitate al Serviciului buget nr.33587/11.12.2020, 

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: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente dispoziţiile art.58 alin.(1), 

lit.”a” și ”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.87 alin.(1), art.173 alin 

(1), lit.”b” și cele ale alin.(3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

Conform prevederilor art. 87 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 ”în cadrul politicii 

economice naţionale, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse 

financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, 

le administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor 

ce le revin, în condiţiile legii”. 

Potrivit prevederilor art.58 alin.(1), lit.”a” și ”b” din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ”excedentul 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două 

secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 

6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după 

achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în 

limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a)”. 

Nr.33592 /11.12.2020 

Dosar. VI/D/1 
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Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul 

administrativ se supune aprobării utilizarea în anul 2021, din excedentul cumulat 

estimat al anilor precedenți, a sumei de 50.000.000 lei, din care 35.000.000 lei 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare și 15.000.000 lei pentru acoperirea 

golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare. 

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 OUG nr.57/2019, consiliul județean exercită atribuții 

privind dezvoltarea economico-socială a județului, sens în care, aprobă, la 

propunerea președintelui consiliului județean, bugetul propriu al județului, 

virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a 

exercițiului 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 

utilizarea în anul 2021 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru 

acoperirea golurilor temporare de casă  ale secțiunii de funcționare și finanțarea  

secțiunii de dezvoltare, 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. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Lefter Erika – 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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