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HOTĂRÂREA NR. 

din ________ 2012 
pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

trimestrul I 2012 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.7319/19.04.2012 la proiectul de Hotărâre pentru 

aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul I 

2012, precum şi avizele comisiilor de specialitate 
Având în vedere prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin (3) litera „a” şi art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 

 
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe trimestrul I 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 

                       PREŞEDINTE 
                       

                  Lokodi Edita Emőke 
 
 
 

 
                                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                                                                                                SECRETAR  

 
                                                                                         Aurelian Paul Cosma 
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ROMÂNIA          

JUDEŢUL MUREŞ         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică                   

Nr. 7319/19.04.2012 
 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş pe trimestrul I 2012 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, 

pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi 
aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două 

secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a 
veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma plăţilor 
efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

Potrivit datelor prezentate în Raportul privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pe trimestrul I 2012, datorită apariţiei unor elemente noi, neprevăzute la elaborarea 
bugetului, a sumelor alocate din fondul de rezervă a Guvenrului şi a celor comunicate de 

către ministere, ulterior aprobării bugetului precum şi a unei juste utilizări a fondurilor, se 
propun măsuri de redimensionare a cheltuielilor, prin rectificare bugetară. 

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

 
 

DIRECTOR 
 

Bartha Iosif 

 
                                                                                                         VĂZUT  

VICEPREŞEDINTE 

 
                                                                                                     Szabó Árpád 
 

Întocmit consilier Gabriela Vaida ________ 
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc _______ 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL MUREŞ         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică                   

Nr. 7318/19.04.2012 
 
 

 
 

RAPORT 

privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul I 2012 
 
 

 
Bugetul propriu al judeţului Mureş pe trimestrul I 2012, elaborat, aprobat şi executat 

în concordanţă cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2012 şi ale 
celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar este prezentat în Anexa nr.1 la 

prezenta. Astfel, veniturile bugetului judeţean au fost aprobate la un nivel de 371.569.000 
lei pentru anul 2012, din care 110.659.185 lei pentru primul trimestru. Încasările realizate 
au fost de 62.996.813 lei, reprezentând 56.93% din planificarea trimestrială. Veniturile 

secţiunii de funcţionare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o 
proporţie de 90,69%, iar veniturile secţiunii de dezvoltare, prezentate în Anexa nr.1/2 la 
prezenta, într-o proporţie de 20.03%, în special datorită faptului că sumele primite de la 

UE în contul plăţilor efectuate au fost realizate în proporţie de 16.93%. 
- lei – 

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 

anuale

Prevederi 

trimestriale
Încasări

% din 

total 

încasări
0 1 2 3 4 5

Total venituri 371.569.000 110.659.185 62.996.813 100,00%
1 Veniturile secţiunii de funcţionare 197.033.000 57.786.185 52.405.872 83,19%
2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 174.536.000 52.873.000 10.590.941 16,81%

 
 

Datele privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe primul trimestru al 
anului 2012 sunt prezentate în Anexa la proiectul de Hotărâre. Potrivit acestor date,  
realizarea veniturilor proprii într-o proporţie de 107,76% se datorează sumelor încasate din 

cote defalcate din impozitul pe venit, precum şi a sumelor încasate pentru eliberarea de 
licenţe şi autorizaţii de funcţionare, a taxelor încasate pentru utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi. 

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanţarea activităţilor, acţiunilor 
şi programelor aflate în competenţa Consiliului Judeţean Mureş, gestionate direct sau prin 
instituţiile subordonate şi anume: asigurări şi asistenţă socială (D.G.A.S.P.C.) şi învăţământ 

special, acţiuni privind învăţământul preşcolar şi primar (produse lactate şi de panificaţie), 
acţiunile culturale (prin instituţiile de cultură subordonate), culte religioase şi structuri 

asociative, întreţinerea de iarnă a drumurilor şi podurilor judeţene, finanţarea cheltuielilor 



de funcţionare a R.A.Aeroport, Centrului Militar Judeţean, finanţarea obiectivelor de 

investiţii, precum şi finanţarea activităţilor autorităţii publice judeţene. 
Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea lor în total cheltuieli potrivit clasificaţiei 

bugetare, se prezintă astfel: 

- lei – 

Nr.

Credite 

bugetare 

Credite 

bugetare
crt. iniţiale definitive
0 1 2 3 4 5

Total cheltuieli, din care: 426.064.000 134.536.185 47.527.051 100,00%
1 Autorităţi publice 16.701.000 13.667.200 1.725.367 3,63%
2 Alte servicii publice generale 8.439.000 1.014.125 716.701 1,51%
3 Dobânzi aferente datoriei publice externe 650.000 0,00%
4 Apărare 253.000 115.000 65.855 0,14%
5 Învăţământ 21.806.000 6.959.000 5.919.257 12,45%
6 Sănătate 9.471.000 3.491.000 270.000 0,57%
7 Cultură, religie, sport 53.213.000 15.540.380 7.925.573 16,68%
8 Asistenţă socială 110.596.000 38.638.480 24.722.216 52,02%
9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 940.000 517.000 -39.216 -0,08%

10 Protecţia mediului 158.450.000 39.187.000 532.176 1,12%

11

Acţiuni generale economice şi comerciale şi de 

muncă 621.000 274.000 203.740 0,43%
12 Agricultura 794.000 221.000 170.000 0,36%
13 Transporturi 42.136.000 14.188.000 5.249.866 11,05%
14 Alte acţiuni economice 1.994.000 724.000 65.516 0,14%

Denumirea
Plăţi 

efectuate

% din 

total 

cheltuieli

 
Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat datorită aplicării actelor 

normative ce prevăd măsuri financiare de reducere a cheltuielilor bugetare, în special a 
plafonării cheltuielilor de personal. Sumele rămase neutilizate vor fi utilizate în trimestrul 
următor. 

Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a 
contabilităţii, utilizând indicatorii din sistemul finanţelor publice, respectând procedurile şi 

principiile contabile specifice. 
Execuţia bugetară a trimestrului I 2012, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi 

performanţa financiară a Consiliului Judeţean, precum şi informaţii referitoare la activitatea 

desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare 
aprobate prin bugetul propriu.  

 
 

DIRECTOR 

 
Bartha Iosif 
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VICEPREŞEDINTE 
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Întocmit consilier Gabriela Vaida ________ 
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc _______ 


