HOTĂRÂREA NR.64
din 26 mai 2022
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.13636/20.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean Mureș,
raportul de specialitate al Serviciului buget nr.13703/20.05.2022, raportul Serviciului juridic
nr.13732/20.05.2022, precum şi avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art.14 alin (4), art. 19 și 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,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/2022 privind aprobarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2022, 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 2022 la venituri în sumă de
887.066.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 961.554.000 lei, conform anexei nr. 1/c.”
2. Anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/b, 3/6, 3/7, 3/13, 3/15/a, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21,
3/22, 3/24, 3/25, 3/44, 3/48/b, 3/51/a, 3/53/a, 3/55/a, 3/57/a, 3/59, 3/60, 3/63/a, 3/64/a,
3/65/a, 3/66/a, 3/70, 3/75, 3/76, 3/77/a, 3/79, 3/91/a, 3/112, 4/a, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,
4/8, 4/9, 5/1/a, 5/2/a, 8/b, 9, 10/b, 11/b și 12/a se modifică și se înlocuiesc cu anexele
nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/1/c, 3/6/a, 3/7/a, 3/13/a, 3/15/b, 3/18/a, 3/19/a, 3/20/a,
3/21/a, 3/22/a, 3/24/a, 3/25/a, 3/44/a, 3/48/c, 3/51/b, 3/53/b, 3/55/b, 3/57/b, 3/59/a,
3/60/a, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/66/b, 3/70/a, 3/75/a, 3/76/a, 3/77/b, 3/79/a, 3/91/b,
3/112/a, 4/b, 4/2/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/8/a, 4/9/a, 5/1/b, 5/2/b, 8/c, 9/a, 10/c,
11/c și 12/b.
3. După anexa nr.3/216 se introduce o anexă nouă, nr. 3/217.
4. Anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/1/c, 3/6/a, 3/7/a, 3/13/a, 3/15/b, 3/18/a, 3/19/a,
3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/24/a, 3/25/a, 3/44/a, 3/48/c, 3/51/b, 3/53/b, 3/55/b, 3/57/b,
3/59/a, 3/60/a, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/66/b, 3/70/a, 3/75/a, 3/76/a, 3/77/b, 3/79/a,
3/91/b, 3/112/a, 3/217, 4/b, 4/2/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/8/a. 4/9/a, 5/1/b, 5/2/b,
8/c, 9/a, 10/c, 11/c și 12/b 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
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

```````````
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Nr. 13636/20.05.2022

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022

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 nota internă nr.12863/12.05.2022 Direcția de Dezvoltare Regională solicită
84.000 lei pentru achiziționarea unor servicii de arhivare electronică a documentelor,
iar Serviciul Deservire-Aprovizionare prin nota internă nr.12766/12.05.2022 solicită
achiziția unei multifuncționale la biroul de multiplicări, în valoare de 25.000 lei.
Aceste modificări sunt prezentate în Anexa nr.3/1/c.
Se majorează cu 300.000 lei sumele cuprinse pentru plata dobânzilor aferente
creditelor interne, urmare a creșterii ROBOR în ultimul semestru.
Prin adresa nr.12636/11.05.2022, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes
Județean solicită majorarea sumelor destinate pentru plata utilităților cu 15.000 lei.
Prin adresa nr.12539/10.05.2022 Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Mureș a solicitat reașezări între unele articole bugetare în limita
sumelor aprobate pe anul 2022.
Prin adresele nr.12567/10.05.2022 și nr.12633/11.05.2022 Spitalul Județean Mureș și
Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni solicită modificarea listei de
investiții și majorarea bugetului bugetului celor două instituții cu 1.129.000 lei,
respectiv cu 65.000 lei.
Prin adresele nr.8093/30.03.2022, nr.8617/06.04.2022 și 11232/03.05.2022 Serviciul
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring solicită majorarea sumelor
prevăzute la cheltuieli materiale, respectiv cheltuieli cu investițiile cu 222.000 lei,
precum și modificarea denumirii poziției nr.2 din lista de investiții.
Prin adresa nr.11046/02.05.2022 Muzeul Județean Mureș solicită majorarea sumelor
cuprinse la dezvoltare cu 170.000 lei concomitent cu diminuarea cu 50.000 lei a
cheltuielilor de funcționare.
Prin adresa nr.12928/13.05.2022 Ansamlul Artistic Profesionist ”Mureșul” solicită
majorarea bugetului cu 190.000 lei pentru cheltuieli materiale. Sursa de finanțare a
cheltuielilor fiind formată din 50.000 lei venituri proprii și 140.000 lei subvenții.
Prin adresa 12786/12.05.2022 Filarmonica de Stat Târgu Mureș a solicitat majorarea
bugetului instituției cu 100.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare.
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Prin adresa nr.12834/12.05.2022 Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel a solicitat
majorarea bugetului instituției cu 50.000 lei pentru asigurarea unor cheltuieli
materiale.
Prin adresa nr.11200/03.05.2022 Biblioteca Județeană Mureș solicită unele reașezări
în cadrul bugetului aprobat.
Prin adresele nr.12645/11.05.2022, nr.12585/10.05.2022 Redacția Revistei Vatra și
Redacția Revistei Látó solicită majorarea bugetelor cu 9.000 lei respectiv 12.000 lei,
urmare majorării tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație
decât cele de locuințe, aflate în administrarea SC Locativ SA.
Prin adresele nr.12509/10.05.2022 și nr.12657/11.05.2022 Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș solicită majorarea bugetului cu 525.000
lei în urma majorării bugetului aferent proiectului ”TEAM UP-Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor”, precum și pentru cheltuieli de capital și cheltuieli
materiale.
Prin nota internă nr.12580/10.05.2022 Direcția de Dezvoltare Regională și
Implementare Proiecte solicită suplimentarea sumelor cuprinse în Anexa nr.12 -Planul
de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se
finanțează din Fondul IID cu 47.000 lei, necesare pentru realizarea investiției”Lucrări
de înlocuire a conductei colectoare levigat deteriorată pe porțiunea care
subtraversează drumul de acces în celula 1 a depozitului zonal Sânpaul”.
Prin notele interne nr.10933/29.04.2022 și nr.9903/14.04.2022 Direcția Tehnică
solicită majorarea sumelor prevăzute pentru lucrarea ” Modernizarea DJ 152A, DJ
151A şi DJ 151, Tg. Mureş (DN 15E)- Band - Şăulia-Sărmaşu - lim. jud. Bistriţa Năsăud,
jud. Mureş -Etapa I - Faza DALI”, respectiv unele reașezări în programul de reparații
conform Anexei nr.9.a.
Prin nota internă nr.9448/12.04.2022, Direcția de Amenajare Teritoriu și Urbanism
solicită majorarea bugetului alocat pentru realizarea acțiunilor și măsurilor de
apărare împotriva incendiilor cu 26.000 lei.
Modificările amintite se regăsesc în anexele 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/1/c, 3/6/a,
3/7/a, 3/13/a, 3/15/b, 3/18/a, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/24/a, 3/25/a,
3/44/a, 3/48/c, 3/51/b, 3/53/b, 3/55/b, 3/57/b, 3/59/a, 3/60/a, 3/63/b, 3/64/b,
3/65/b, 3/66/b, 3/70/a, 3/75/a, 3/76/a, 3/77/b, 3/79/a, 3/91/b, 3/112/a, 3/217,
4/b, 4/2/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/8/a. 4/9/a, 5/1/b, 5/2/b, 8/c, 9/a,
10/c, 11/c și 12/b.
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 2022 a fost depus pentru
consultarea publicului în data de 17 mai 2022, la avizierul instituției sub numărul
13254.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre
alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 13703/20.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul
2022

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 nota internă nr.12863/12.05.2022 Direcția de Dezvoltare Regională solicită
84.000 lei pentru achiziționarea unor servicii de arhivare electronică a
documentelor, iar Serviciul Deservire-Aprovizionare prin nota internă
nr.12766/12.05.2022 solicită achiziția unei multifuncționale la biroul de
multiplicări, în valoare de 25.000 lei. Aceste modificări sunt prezentate în
Anexa nr.3/1/c.
Se majorează cu 300.000 lei sumele cuprinse pentru plata dobânzilor aferente
creditelor interne, urmare a creșterii ROBOR în ultimul semestru.
Prin adresa nr.12636/11.05.2022, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes
Județean solicită majorarea sumelor destinate pentru plata utilităților cu
15.000 lei.
Prin adresa nr.12539/10.05.2022 Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Mureș a solicitat reașezări între unele articole bugetare în limita
sumelor aprobate pe anul 2022.
Prin adresa nr.12567/10.05.2022 Spitalul Județean Mureș a solicitat rectificarea
bugetului instituției în urma suplimentării veniturilor din contractele cu casele
de asigurări de sănătate, din contractele încheiate cu DSP pentru acțiuni de
sănătate și programele naționale de sănătate și din valorificarea unor bunuri
ale instituțiilor publice, cu 1.129.000 lei. Această sumă se repartizează pe
cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, și cheltuieli de capital.
Prin adresa nr.12633/11.05.2022 și Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu
Tîrnăveni a solicitat modificarea listelor de investiții și de reparații și
majorarea bugetului instituției cu 65.000, sursa de finanțare a cheltuielilor
fiind formată din 50.000 lei venituri proprii și 15.000 lei subvenții.
Prin adresele nr.8093/30.03.2022, nr.8617/06.04.2022 și 11232/03.05.2022
Serviciul Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring solicită
majorarea sumelor prevăzute la cheltuieli materiale, respectiv cheltuieli cu
investițiile cu 222.000 lei, precum și modificarea denumirii poziției nr.2 din
lista de investiții.
Prin adresa nr.11046/02.05.2022 Muzeul Județean Mureș solicită majorarea
sumelor cuprinse la dezvoltare cu 170.000 lei concomitent cu diminuarea cu
50.000 lei a cheltuielilor de funcționare.
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Prin adresa nr.12928/13.05.2022 Ansamlul Artistic Profesionist ”Mureșul”
solicită majorarea bugetului cu 190.000 lei pentru cheltuieli materiale. Sursa
de finanțare a cheltuielilor fiind formată din 50.000 lei venituri proprii și
140.000 lei subvenții.
Prin adresa 12786/12.05.2022 Filarmonica de Stat Târgu Mureș a solicitat
majorarea bugetului instituției cu 100.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de
funcționare.
Prin adresa nr.12834/12.05.2022 Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel a solicitat
majorarea bugetului instituției cu 50.000 lei pentru asigurarea unor cheltuieli
materiale.
Prin adresa nr.11200/03.05.2022 Biblioteca Județeană Mureș solicită unele
reașezări în cadrul bugetului aprobat.
Prin adresele nr.12645/11.05.2022, nr.12585/10.05.2022 Redacția Revistei
Vatra și Redacția Revistei Látó solicită majorarea bugetelor cu 9.000 lei
respectiv 12.000 lei, urmare majorării tarifelor de bază pentru închirierea
spațiilor cu altă destinație decât cele de locuințe, aflate în administrarea SC
Locativ SA.
Prin adresele nr.12509/10.05.2022 și nr.12657/11.05.2022 Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș solicită următoarele:
- cuprinderea în buget a sumei de 353.000 lei în urma majorării bugetului
aferent proiectului TEAM UP-Progres în calitatea îngrijirii alternative a
Copiilor;
- majorarea sumelor alocate pentru investiții cu 162.000 lei pentru
realizarea unor documentații tehnice în domeniul expertizei și auditului
energetic;
- majorarea cu 10.000 lei sumelor cuprinse la hrană.
Prin nota internă nr.12580/10.05.2022 Direcția de Dezvoltare Regională și
Implementare Proiecte solicită suplimentarea sumelor cuprinse în Anexa nr.12 Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune
care se finanțează din Fondul IID cu 47.000 lei, necesare pentru realizarea
investiției”Lucrări de înlocuire a conductei colectoare levigat deteriorată pe
porțiunea care subtraversează drumul de acces în celula 1 a depozitului zonal
Sânpaul”.
Prin nota internă nr.10933/29.04.2022, Direcția Tehnică solicită majorarea
sumelor la lucrarea ” Modernizarea DJ 152A, DJ 151A şi DJ 151, Tg. Mureş (DN
15E)- Band - Şăulia-Sărmaşu - lim. jud. Bistriţa Năsăud, jud. Mureş -Etapa I Faza DALI” .Prin nota internă nr.9903/14.04.2022 Direcția Tehnică solicită
unele reașezări în programul de reparații conform Anexei nr.9.a.
Prin nota internă nr.9448/12.04.2022, Direcția de Amenajare Teritoriu și
Urbanism solicită majorarea bugetului alocat pentru realizarea acțiunilor și
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu 26.000 lei.
Modificările amintite se regăsesc în anexele 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/1/c,
3/6/a, 3/7/a, 3/13/a, 3/15/b, 3/18/a, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/a,
3/24/a, 3/25/a, 3/44/a, 3/48/c, 3/51/b, 3/53/b, 3/55/b, 3/57/b, 3/59/a,
3/60/a, 3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/66/b, 3/70/a, 3/75/a, 3/76/a, 3/77/b,
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3/79/a, 3/91/b, 3/112/a, 3/217, 4/b, 4/2/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a,
4/8/a. 4/9/a, 5/1/b, 5/2/b, 8/c, 9/a, 10/c, 11/c și 12/b.
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 2022 a fost depus
pentru consultarea publicului în data de 17 mai 2022, la avizierul instituției sub
numărul 13254.
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. 13732/20.05.2022
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu Referatul
de aprobare nr. 13636 din 20.05.2022 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, și ale 39
alin.(3) 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, 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”.
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 2022,
ca urmare a solicitărilor formulate de Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș,
Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Muzeul Județean Mureș, Ansamblul
Artistic Profesionist ”Mureșul”, Filarmonica de Stat Târgu Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret
Ariel, Biblioteca Județeană Mureș, Redacția Revistei Vatra și Redacția Revistei Látó, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Direcția de Dezvoltare Regională și

Implementare Proiecte, Direcția economică - Serviciul Administrativ Întreținere Complex
Transilvania Motor Ring, Direcția tehnică și Direcția de Amenajare Teritoriu și Urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
De asemenea, rectificarea se impune pentru plata dobânzilor aferente creditelor interne,
urmare a creșterii ROBOR în ultimul semestru.
Proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3) din
Legea nr.273/2006, prin raportare la prevederile art.19 alin.(2) din lege, fiind afișat la
avizierul unității administrativ-teritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit propuneri de
modificare.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, 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 economicosocială 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, la întocmirea 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 rectificarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022, îndeplinește condițiile legale pentru a fi
supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș ulterior avizării de către
comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ.

ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas

Întocmit: Lefter Erika

