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HOTĂRÂREA  NR.___ 
din  12 ianuarie 2012 

pentru validarea Dispoziţiei nr.361/28 decembrie 2011 şi a  Dispoziţiei nr. 
366/29 decembrie 2011 

 

 Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând Expunerea de motive nr.534/12.01.2012 a Direcţiei Economice la proiectul 
de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr.361/28 decembrie 2011 şi a Dispoziţiei nr. 

366/29 decembrie 2011, precum şi avizul comisiei de specialitate,  
 Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 330/2010 de modificare şi completare a HG 

nr. 577/1997 
Potrivit Legii nr. 286/2010, privind bugetul de stat pe anul 2011, modificată şi 

completată de OG 10/2011, 

 Ţinând seama de prevederile art.19 şi 82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art.91, alin.(3) şi ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 

 
Art.1. Se validează Dispoziţia nr.361/28 decembrie 2011 privind majorarea 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011, cu suma de 3.479.000 lei, prin 

cuprinderea sumei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexelor nr. 1/k, 2/78/c, 
2/105/e, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se validează Dispoziţia nr.366/29 decembrie 2011 privind modificarea 

bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 
Marinescu” Târnăveni,  conform anexelor nr. 1/l, 2/29/e, 3/g, 4/1/f, 4/2/f, 10/g, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund Spitalul Clinic Judeţean Mureş, 
Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe  Marinescu” Târnăveni  şi direcţiile de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş.  
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         SECRETAR   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Economică 
Nr.534/12.I.2012 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de  hotărâre pentru validarea  
Dispoziţiei nr.361/28 decembrie 2011 şi a Dispoziţiei nr.366/29 decembrie 2011 

 

 
         În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba rectificarea bugetului 

propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 
În baza extrasului de cont din data de 27 decembrie 2011, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului a virat în conturile Consiliului Judeţean Mureş următoarele sume:  

- 2.536.678,50 lei în contul 42.02.09.01 pentru pietruiri de drumuri 
-    942.000,00 lei în contul 42.02.09.02 pentru alimentări apă şi canal în 

baza HG nr.577/1997, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
Cu aceste sume a fost majorat bugetul Consiliului Judeţean Mureş în baza 

Dispoziţiei nr.361/28 decembrie 2011. 
Prin adresa nr.5913/14 decembrie 2011 Direcţia de Sănătate Publică comunică 

Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi Spitalului  Municipal  „ Dr .Gheorghe Marinescu”  

Târnăveni ultimele sume alocate pe anul 2011. 
 Prin Dispoziţia nr.366/29 decembrie 2011, cu aceste sume au fost modificate 

bugetele celor două spitale. 

În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem validarea celor doua 
dispoziţii. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
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