HOTĂRÂREA NR.35
din 24 martie 2022
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2021

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 6853/17.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr. 6884/18.03.2022, raportul
Serviciului juridic nr. 6902/18.03.2022, precum şi avizul comisiei de specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.57 alin.(1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.191
alin (4) lit.”b” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
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.1. Se aprobă execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 decembrie
2021, potrivit anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă execuția bugetului Județului Mureș la 31 decembrie 2021, potrivit anexei
nr.2.
Art.3. Se aprobă execuția bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii la 31 decembrie 2021, potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă execuția bugetului proiectelor cu finanțare nerambursabilă la 31
decembrie 2021, potrivit anexei nr.4.
Art.5. Se aprobă situațiile financiare ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2021, potrivit
anexelor de la nr.5 la nr.19.
Art.6. Anexele 1-19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Mureș.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 6853/17.03.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de
venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe,
pe anul 2021

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(3), lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Președintele întocmește și supune
spre aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al exercițiului bugetar pentru
anul precedent. Această dispoziție se coroborează cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea
finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, care
reglementează competența de aprobare a Situațiilor financiare anuale și a Conturilor
anuale de execuție a bugetului.
Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991,
legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din
sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.
Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2021 au fost elaborate în
concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1865/2020 pentru transmiterea
situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi de
modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr.640/2017, precum și a Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 494/12.04.2021 privind transmiterea situațiilor financiare
trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și
completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității
instituțiilor publice.
Execuția bugetară a anului 2021 propusă spre aprobare, reflectată în contul de execuție și
celelalte situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă poziția și performanța
financiară a Județului Mureș, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în
condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
Din perspectiva celor de mai sus supunem dezbaterii și aprobării plenului Consiliului
Județean Mureș proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE,
Péter Ferenc
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România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro
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Nr. 6884/18.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al
bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor
financiare anuale, cu anexe, pe anul 2021

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(3), lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Președintele întocmește și
supune spre aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al
exercițiului bugetar pentru anul precedent. Această dispoziție se coroborează cu
prevederile art.57 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare, care reglementează competența de
aprobare a Situațiilor financiare anuale, a Conturilor anuale de execuție a
bugetului în următoarea structură:
La venituri:
- Prevederi bugetare inițiale;
- Prevederi bugetare definitive;
- Încasări realizate.
La cheltuieli:
- Credite bugetare inițiale;
- Credite bugetare definitive;
- Plăți efectuate.
Execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș, prezentată în anexa nr.1
la proiectul de Hotărâre, este rezultat din însumarea și consolidarea execuției
bugetului propriu al Județului Mureș (prezentat în anexa nr.2), a execuției
bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (prezentat
în anexa nr.3), precum și a execuției bugetului proiectelor cu finanțare
nerambursabilă (prezentat în anexa nr.4).
1. Bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 a fost elaborat, aprobat și
executat în concordanță cu prevederile actelor normative mai sus menționate,
ale Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021și ale
celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar.
Execuția veniturilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
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Nr.
Denumirea
crt.
0
1
1
Total venituri, din care:
1.1 Veniturile secţiunii de funcţionare
1.2 Veniturile secţiunii de dezvoltare

Prevederi
inițiale
2
437.320.000
326.045.000
111.275.000

Prevederi
Încasări
% din total
definitive
realizate
încasări
% col.4/3
3
4
5
6
442.446.010 397.273.735
100,00%
89,79%
332.874.010 338.566.842
85,22%
101,71%
109.572.000 58.706.893
14,78%
53,58%

Ca și structură, veniturile secțiunii de funcționare reprezintă 85,22% din total
încasări, iar veniturile secțiunii de dezvoltare reprezintă 14,78%.
Pe parte de venituri, bugetul inițial a fost aprobat la un nivel 437.320.000 lei, din
care 326.045.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 111.275.000 lei
venituri ale secțiunii de dezvoltare. Prevederile definitive au fost stabilite la
442.446.010 lei, din care 332.874.010 lei venituri ale secțiunii de funcționare și
109.572.000 lei venituri ale secțiunii de dezvoltare. Veniturile bugetului județean
au fost încasate la nivelul de 397.273.735 lei, din care 338.566.842 lei venituri ale
secțiunii de funcționare și 58.706.893 lei venituri ale secțiunii de dezvoltare.
Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 101,71% din
prevederile finale, în timp ce veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în
proporție de 53,58%. Execuția veniturilor bugetului propriu al județului pe surse
de proveniență se prezintă astfel:
Nr.
Denumirea
crt.
0
1
0
Total venituri, din care:
I
Venituri curente, din care:
1a. Venituri fiscale, din care:

Prevederi
iniţiale
2
437.320.000
334.562.000
279.302.000

Prevederi
Încasări
definitive
realizate
3
4
442.446.010 397.273.735
340.916.010 337.318.701
321.824.010 318.341.557

%
col. 4/3
6
89,79%
98,94%
98,92%

Cote defalcate din impozitul pe venit

97.607.000

96.728.000

95.380.774

98,61%

Sume alocate CJM pentru echilibrarea
bugetelor locale

12.423.000

13.543.000

13.353.557

98,60%

14.704.010 14.704.010
195.429.000 193.256.907

100,00%
98,89%

Sume repartizate pentru finantarea
institutiilor de spectacole si concerte
Sume defalcate din TVA
1b
Taxe pentru utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
1c Venituri nefiscale, din care:
Venituri din proprietate
Vânzări de bunuri și servicii
1d Venituri din capital
II
Subvenţii
III Sume primite de la UE

0
168.172.000

1.100.000
55.260.000
800.000
54.460.000
0
20.209.000
82.549.000

1.420.000
19.092.000
1.051.000
18.041.000
8.000
23.862.000
77.660.000

1.646.309
18.977.144
1.140.298
17.836.846
10.121
16.491.433
43.453.480

115,94%
99,40%
108,50%
98,87%
126,51%
69,11%
55,95%

Potrivit datelor prezentate mai sus, nivelul încasărilor realizate raportate la
prevederile bugetare definitive reprezintă 89,79%. Veniturile fiscale, formate din
cote și sume defalcate din unele surse ale bugetului de stat au fost realizate în
proporție de 98,92%.
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În execuție, subvențiile și sumele defalcate din diverse surse ale bugetului de stat
(cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA) reprezintă
84,28% din totalitatea încasărilor realizate.
Execuția cheltuielilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
Nr.
Denumirea
crt.
0
1
1
Total cheltuieli, din care:
1.1 Secţiunea de funcţionare
1.2 Secţiunea de dezvoltare

Credite bugetare Credite bugetare
iniţiale
definitive
2
499.820.000
326.045.000
173.775.000

Plăţi
efectuate

3
504.946.010
332.874.010
172.072.000

%
col.4/col.3

4
377.229.562
296.873.635
80.355.927

6
74,71%
89,18%
46,70%

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților,
acțiunilor și programelor aflate în competența Județului Mureș, gestionate direct
sau prin instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistență socială (Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș) și învățământ special,
acțiuni privind învățământul preșcolar și primar (produse lactate și de panificație),
acțiunile culturale (prin instituțiile de cultură subordonate), culte religioase și
structuri asociative, întreținerea drumurilor și podurilor județene, finanțarea
cheltuielilor de funcționare a R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu-Mureș, Centrului
Militar Județean, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și finanțarea
activităților autorității publice județene.
Sinteza cheltuielilor pe capitole bugetare și ponderea în total cheltuieli, potrivit
clasificației bugetare, se prezintă astfel:
Nr.

Denumirea

crt.
0

1
Total cheltuieli, din care:

Credite bugetare

Credite bugetare

iniţiale

definitive

2

3

% din total

Plăţi efectuate

plăți

4

5

499.820.000

504.946.010

377.229.562

100,00%

1 Autorităţi publice

32.965.000

31.872.000

26.875.505

7,12%

2 Alte servicii publice generale

11.155.000

12.037.000

11.863.301

3,14%

3 Dobânzi aferente datoriei publice externe

866.000

866.000

728.282

0,19%

4 Apărare

443.000

476.000

346.237

0,09%

5 Învăţământ

14.572.000

12.959.000

11.645.107

3,09%

6 Sănătate

10.052.000

10.524.000

6.713.297

1,78%

7 Cultură, religie, sport

67.413.000

92.984.010

72.579.379

19,24%

8 Asistenţă socială

92.972.000

135.088.000

127.626.452

33,83%

779.000

779.000

36.497

0,01%

69.780.000

11.455.000

10.996.691

2,92%

205.000

205.000

0

0,00%

189.050.000

185.350.000

99.675.218

26,42%

9.568.000

10.351.000

8.143.596

2,16%

9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
10 Protecţia mediului
11 Agricultura
12 Transporturi
13 Alte acţiuni economice

Astfel, în execuție, ponderea cea mai mare (33,83%) din plățile efectuate din
bugetul județean este reprezentată de susținerea sistemului de asistență socială și
protecție a copilului.
Cheltuielile finanțate din bugetul Județului Mureș pe unități se prezintă astfel:
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Nr.

Denumirea

crt.
0

1
1 Autorități executive

Credite

Credite

bugetare

bugetare

inițiale

definitive

2

Plăţi efectuate

3

%

%

(col.4/2)

(col.4/3)

4

5

6

32.965.000

31.872.000

26.875.505

81,53%

84,32%

2 Persoanei

2.768.000

2.870.000

2.831.321

102,29%

98,65%

3 Serviciul Judeţean Salvamont

2.044.000

2.124.000

2.098.271

102,66%

98,79%

6.343.000

7.043.000

6.933.709

109,31%

98,45%

443.000

476.000

346.237

78,16%

72,74%

1.524.000

1.144.000

1.085.630

71,24%

94,90%

1.780.000

1.537.000

1.347.771

75,72%

87,69%

1.715.000

1.355.000

1.178.879

68,74%

87,00%

151.000

151.000

132.041

87,44%

87,44%

10 şi corn)

9.402.000

8.772.000

7.903.668

84,06%

90,10%

11 Spitalul Clinic Judeţean Mureş

6.732.000

6.950.000

4.337.048

64,42%

62,40%

12 Marinescu" Tîrnăveni

3.216.000

3.271.000

2.122.236

65,99%

64,88%

13 Biblioteca Judeţeană

5.029.000

5.029.000

4.559.057

90,66%

90,66%

14 Muzeul Judeţean

9.060.000

9.999.000

9.927.439

109,57%

99,28%

15 Teatrul "Ariel"

3.996.000

11.782.350

8.706.611

217,88%

73,90%

16 Ansamblul Artistic "Mureşul"

4.817.000

7.252.000

7.160.521

148,65%

98,74%

10.997.000

24.728.660

18.706.351

170,10%

75,65%

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor
4 de Interes Judeţean
5 Centrul Militar Judeţean
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
6 nr.1 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
7 nr.2 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
8 nr.3, SAM Reghin
Centrul Județean de Resurse și
9 Asistență Educațională Mureș
Învăţământ primar (fructe în școli, lapte

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe

17 Filarmonica de Stat
Centrul de Cultura Traditionala si
18 Educatie Artistica Mures

1.525.000

1.870.000

1.789.842

117,37%

95,71%

19 Redacţia Revistei "Vatra"

488.000

533.000

531.922

109,00%

99,80%

20 Redacţia Revistei "Lato"

565.000

585.000

584.808

103,51%

99,97%

92.172.000

132.958.000

126.634.395

137,39%

95,24%

2.011.000

3.156.000

2.105.213

104,68%

66,71%

copii

46.239.000

68.335.400

65.292.003

141,21%

95,55%

Asistenţa socială în caz de invaliditate

41.838.000

58.951.600

58.184.048

139,07%

98,70%

2.084.000

2.515.000

1.053.131

50,53%

41,87%

21 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş, din care:
Asistenţa socială acordata persoanelor
varstnice
Asistenţa socială pentru familie şi

Alte cheltuieli din domeniul
asigurărilor și asistenței sociale

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat datorită aplicării cu
consecvență a principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate.
2. Veniturile proprii realizate de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii
din subordinea Județului Mureș se prezintă astfel:
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Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumirea
1
Serviciul Public de Pază al
Obiectivelor de Interes Judeţean
Direcția de Evidență a Persoanei
Muzeul Judeţean
Teatrul "Ariel"
Ansamblul Artistic "Mureşul"
Filarmonica de Stat
Centrul de Cultură Tradiţională şi
Educaţie Artistică Mureş
Redacţia Revistei "Vatra"
Redacţia Revistei "Lato"
Total

Prevederi
iniţiale
2

Prevederi
definitive
3

Încasări
realizate
4

%
col. 4/2
5

%
col. 4/3
6

40.000
5.000
600.000
350.000
300.000
250.000

40.000
5.000
600.000
220.000
350.000
235.000

38.080
737
332.482
125.111
355.973
239.626

95,20%
14,74%
55,41%
35,75%
118,66%
95,85%

95,20%
14,74%
55,41%
56,87%
101,71%
101,97%

300.000
32.000
70.000
1.947.000

300.000
7.000
70.000
1.827.000

297.856
7.185
68.598
1.465.648

99,29%
22,45%
98,00%
75,28%

99,29%
102,64%
98,00%
80,22%

Instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș și-au realizat veniturile proprii
în medie la nivelul de 75,28% față de prevederile inițiale și 80,22% față de
prevederile definitive, în special datorită impactului pe care pandemia cu
SarsCov-19 a avut-o asupra activității economice. Dintre instituțiile subordonate
proporția cea mai mică (14,74%) o înregistrează Direcția Generală de Evidență a
Persoanei Mureș, în condițiile în care trei instituții de cultură și-au realizat
veniturile proprii planificate: Redacția Revistei ”Vatra” (102,64%), Filarmonica de
Stat (101,97%) și Ansamblul Artistic ”Mureșul” (101,71%).
Potrivit datelor prezentate în tabelul de mai jos, gradul mediu de autofinanțare al
instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii a fost în medie de 2,57%.
Nr.
crt.
0
1
2
2
3
4
5
6
7
8

Denumirea
1
Serviciul Public de Pază al Obiectivelor
de Interes Judeţean
Direcția de Evidență a Persoanei
Muzeul Judeţean
Teatrul "Ariel"
Ansamblul Artistic "Mureşul"
Filarmonica de Stat
Centrul de Cultură Tradiţională şi
Educaţie Artistică Mureş
Redacţia Revistei "Vatra"
Redacţia Revistei "Lato"
Total / Medie

Total cheltuieli
secţiunea de
funcţionare
2

Venituri proprii
realizate

% (col.3/2)

3

4

6.932.789
2.740.567
8.747.482
8.746.741
7.576.625
18.977.813

38.080
737
332.482
125.111
355.973
239.626

0,55%
0,03%
3,80%
1,43%
4,70%
1,26%

2.072.811
539.107
653.406
56.987.341

297.856
7.185
68.598
1.465.648

14,37%
1,33%
10,50%
2,57%

3. Bugetul fondurilor externe nerambursabile a vizat veniturile și cheltuielile
prevăzute în cadrul Proiectului ”VIP-PLUS ”Voluntariat – Inițiative –
Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din
comunitățile vulnerabile”. Astfel, veniturile încasate, în sumă totală de
656.777 lei au fost formate din: Cofinanțare publică acordată în cadrul
Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021
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(50.206 lei) și Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate
și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (606.571 lei).
Din sumele amintite mai sus au fost plătite în cursul anului 2021: 334.446 lei,
diferența de 322.331 lei rămânând în excedent și urmând a fi utilizată în cursul
anului 2022 pentru finanțarea aceluiași proiect.
Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii
nr.82/1991, legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare,
utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și
principiile contabile specifice.
Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2021au fost elaborate în
concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1865/2020 pentru
transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de
instituţiile publice şi de modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice
nr.640/2017, precum și a Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
494/12.04.2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate
întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine
ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.
Execuția bugetară a anului 2021, propusă spre aprobare, reflectată în contul de
execuție și celelalte situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă
poziția și performanța financiară a Județului Mureș, precum și informații
referitoare la activitatea desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în
interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.
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RAPORT
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli
al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2021

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
cu referatul de aprobare nr.6853/17.03.2022 şi 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. 57 alin.(1) și (4) din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1865/2020
privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de
instituţiile publice şi de modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
640/2017 și Ordinul ministrului finanţelor publice nr.494/2021 privind transmiterea
situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi
pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în
domeniul contabilităţii instituţiilor publice, precum și cele ale art.87 alin.(2),
art.88,
art.173 alin.(1), lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„a” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
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”.
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Astfel, potrivit prevederilor art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ”ordonatorii principali de
credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data
de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la
art. 1 alin. (2)...”
De asemenea, situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se aprobă potrivit prevederilor art.57 alin.(4) din același act normativ, de către autorităţile
deliberative.
Aceste dispoziții se coroborează cu cele ale art.173 alin.(3), lit.”a”din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit cărora președintele consiliului județean, ”în
exercitarea atribuțiilor sale întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în
condiţiile şi la termenele prevăzute de lege”.
Structura contului de execuție este cea prevăzută la art.57 alin.(1) din Legea
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art.87 alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 „resursele financiare de
care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu
competenţa şi atribuţiile prevăzute de lege”.
Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost analizate
distinct execuția bugetului propriu al Județului Mureș și execuția bugetului
instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii, iar
situațiile financiare anuale pe anul 2021, propuse spre aprobare, reflectă faptul că
administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 și a
Legii contabilității nr. 82/1991, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice,
cu respectarea procedurilor și principiilor contabile specifice.
Totodată din raportul de specialitate reiese și faptul că situațiile financiare la 31
decembrie 2021 au fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr.1865/2020 privind transmiterea situaţiilor financiare
trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi de modificare a
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 și Ordinul ministrului
finanţelor publice nr.494/2021 privind transmiterea situaţiilor financiare
trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi
completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii
instituţiilor publice.
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 a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean exercită
atribuții privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, sens în care la
propunerea preşedintelui consiliului judeţean, aprobă bugetul propriu al judeţului,
virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar.
2/3

Precizăm totodată că la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere
prevederile 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
aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2021, 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.

ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas

Întocmit: Lefter Erika

3/3

