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ROMÂNIA     
JUDEŢUL MUREŞ                                                PROIECT 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR…. 
din ______________2011 

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012 
 
 Consiliul Judeţean,  
 Văzând Expunerea de motive nr.7491/23.04.2012 a Direcţiei Economice la 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2012, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Potrivit HGR nr.255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, 

Având în vedere prevederile HG nr.577/1997 privind aprobarea Programului 
privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi 
de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, 
precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19 şi 82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul dispoziţiilor 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,  
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 privind aprobarea 
bugetului Consiliul Judeţean Mureş pentru anul 2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La art.1, alin (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
„ Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, la venituri în 
sumă de 387.553.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 442.048.000 lei, pe secţiunea de 
funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(5) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, al instituţiilor şi al acţiunilor 
finanţate integral sau parţial din bugetul Consiliului Judeţean cu detalierea cheltuielilor 
pe articole şi aliniate se prezintă în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/108. 
    2. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2, 2/1/a, 2/2, 2/3, 2/5/a, 2/15, 2/16, 2/28, 2/32, 2/33, 
2/35, 2/36, 2/44, 2/48, 2/62, 2/63, 2/64, 2/67, 2/72, 2/74, 2/89/a, 3, 3/3, 3/5, 3/6, 
4/1, 4/2, 7, 8 şi 10 la HCJ nr.8/2012 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1/b, 1/1/b, 
1/2/a, 2/1/b, 2/2/a, 2/3/a, 2/5/a, 2/15/a, 2/16/a, 2/28/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/35/a, 
2/36/a, 2/44/a, 2/48/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/67/a, 2/72/a, 2/74/a, 2/89/b, 
2/100/a, 2/101, 2/102, 2/103, 2/104, 2/105, 2/106, 2/107, 2/108, 3/a, 3/3/a, 3/5/a, 
3/6/a, 4/1/a, 4/2/a, 7/a, 8/a şi 10/a.     
   3. După anexa nr.2/100 se introduc opt anexe noi, nr. 2/101, 2/102, 2/103, 2/104, 
2/105, 2/106, 2/107 şi 2/108. 
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4. Anexele nr.1 si nr.2 la HCJ nr.20/13.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri 
si cheltuieli al Regiei Autonome a Aeroportului Transilvania Tirgu-Mures, se modifica si 
se inlocuiesc cu anexele nr.120a si nr.220a. 
  Art.II. Anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/1/b, 2/2/a, 2/3/a, 2/5/a, 2/15/a, 2/16/a, 
2/28/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/44/a, 2/48/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/67/a, 
2/72/a, 2/74/a, 2/89/b, 2/100/a, 2/101, 2/102, 2/103, 2/104, 2/105, 2/106, 2/107, 
2/108, 3/a, 3/3/a, 3/5/a, 3/6/a, 4/1/a, 4/2/a, 7/a, 8/a şi 10/a, precum si nr.120a si 
nr.220a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate, R.A. 
Aeroportul TRANSILVANIA şi direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş.  
 
 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
          SECRETAR   
     Lokodi Edita Emöke        Aurelian Paul Cosma 
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              ROMÂNIA 
        JUDEŢUL MUREŞ 
     CONSILIUL JUDEŢEAN  
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr. 7491 din 23.04.2012 
 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE    
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 

2012  
 
 
 În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Mureş poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 
 Potrivit H.G.R. nr.255/03.03.2012 se alocă din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului pentru Consiliul Judeţean Mureş suma de 5.600.000 lei pentru 
finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital precum şi pentru cofinanţarea unor 
proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.  

Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu suma respectivă, 
pe parte de venituri la poziţia „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale” (cod 11.02.06) iar pe parte de cheltuieli pentru cofinanţarea proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă din fonduri europene: „Reabilitarea şi modernizarea drumului 
judeţean DJ 142 C”, „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul 
Mureş” şi „Parc auto pentru sporturi cu motor”. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin adresele  nr.7302, 7304 şi 
7306/2012 comunică alocaţiile bugetare pe anul 2012, finanţate în baza H.G.R. 
nr.577/1997 republicată, pentru subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor 
uzate la sate 500.000 lei, localitatea Saschiz; pentru finanţarea subprogramului privind 
alimentarea cu apă a satelor 1.200.000 lei, aferent localităţilor Brâncoveneşti (300.000 
lei), Şăulia (300.000 lei), Sângeorgiu de Mureş (300.000 lei) şi Suplac (300.000 lei), şi 
pentru finanţarea programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes judeţean şi de interes local suma de 4.419.000 lei, destinată 
localităţilor Bahnea (350.000 lei), Suplac (200.000 lei), Breaza (1.105.470 lei), Saschiz 
(150.000 lei),  Acăţari (300.000 lei), Batoş (300.000 lei), Ghindari (100.000 lei), 
Brâncoveneşti (100.000 lei), Vărgata (100.000 lei), Ernei (200.000 lei), Mica (600.000 
lei) şi Luduş (913.250 lei). 

Se propune majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, secţiunea de 
dezvoltare, cu aceste sume pe partea de venituri la poziţia „Subvenţii de la bugetul de 
stat” prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar pe parte de cheltuieli la 
„Transferuri pentru programe de dezvoltare”. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele  nr.1/b,  1/2/a, 2/103, 2/104 şi 2/105. 
De asemenea, se propune suplimentarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu 

suma de 9.000 lei proveniţi din sponsorizări pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de 
Conferinţa Internaţională a Bibliotecarilor, care se desfăşoară la Tg.Mureş în perioada 
26-28 aprilie 2012, eveniment organizat de Biblioteca Judeţeană Mureş.  
 Direcţia de Sănătate Publică Mureş, prin adresele nr.2286 şi 2499/2012 comunică 
fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii din veniturile proprii pentru Spitalul Clinic 
Judeţean Mureş suma de 3.932.000 lei pentru finanţarea reparaţiilor capitale, suma de 
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324.000 lei pentru finanţarea aparaturii medicale şi suma de 5.149.000 lei pentru 
finanţarea unor acţiuni de sănătate.  
 Având în vedere că sumele comunicate sunt mai mici decât cele cuprinse în 
buget, este necesară rectificarea bugetului aprobat iniţial. Propunem aprobarea  
modificărilor conform anexelor nr.1/b, 1/2/a, 4/1/a şi 4/2/a. 
 Biblioteca Judeţeană Mureş, prin adresele nr.7103 şi 7104/2012 solicită 
suplimentarea bugetului cu suma de 196.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli 
curente ocazionate de organizarea Conferinţei Internaţionale a Bibliotecarilor,  pentru 
realizarea  unor lucrări de restaurare şi reparaţii necesare ca urmare a reorganizării 
activităţii şi a redistribuirii de noi spaţii, conform anexei nr.2/32/a, 7/a şi 8/a. 
 Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL Tg. Mureş, în vederea asigurării organizării 
activităţii în noua locaţie, începând cu stagiunea din toamnă, solicită şi propunem 
asigurarea din fondul de rezervă şi redistribuiri a sumei de 2.850.000 lei pentru 
finanţarea  obiectivelor de investiţii, ca primă dotare: atelier creaţie; echipamente şi 
instalaţii de sunet, lumină şi multimedia; săli de spectacole; scena; aparatură, obiecte şi 
mobilier funcţional pentru personalul artistic, tehnic auxiliar şi administrativ; potrivit 
anexelor nr.2/35/a, 3/5/a şi 7/a.   
 Urmare a decalajelor în derularea unor activităţi faţă de programări şi a 
modificărilor intervenite la unele elemente avute în vedere la fundamentarea bugetelor, 
instituţiile publice din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean: DGASPC Mureş, 
Muzeul Judeţean, Filarmonica de Stat şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 
Tîrnăveni, în vederea utilizării cu eficienţă a resurselor alocate, solicită în baza notelor 
de fundamentare şi propunem unele realocări de sume în cadrul bugetelor aprobate, 
potrivit anexelor nr.2/48/a, 2/33/a, 2/36/a, 3/3/a, 3/6/a şi 4/2/a. 
 Prin adresele nr.3233, 4204 şi 4912/2012 RA Aeroportul Transilvania Tg.Mureş 
solicită aprobarea rectificării listei de investiţii şi reparaţii pe anul 2012.  
 Analizând solicitările multiple şi ţinând seama de restricţiile în acordarea unor 
compensaţii financiare în domeniul aeroportuar, se propun următoarele modificări:  

- suplimentarea listei de investiţii cu finanţare din tariful de securitate, pentru 
Proiect „Sistem integrat de control 100% al bagajelor de cală (HBS)”; „Aparat control 
RX cu TIP instalat cu tunel de mici dimensiuni” (2 buc); „Echipamente de securitate tip 
LEDS” (2 buc); 

- cuprinderea în program a lucrărilor de reparaţii dale izolate la pista de 
aterizare-decolare, cale rulare şi platformă (suprafeţe de mişcare) prin scoaterea 
acestora din lista de investiţii. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/100/a, 7/a ,8/a, 
precum şi în anexele nr.120a şi 220a. 

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

DIRECTOR, 
Bartha Iosif  

 
 
 

       VĂZUT  
                                VICEPREŞEDINTE 

                                         Szabó Árpád  
 

Redactat: Ioana Tcaciuc 
Tehnoredactat: Vaida Gabriela  


