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ROMÂNIA     

JUDEŢUL MUREŞ                                                PROIECT 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR…. 

din 26 iulie 2012 
pentru modificarea HCJ nr.8/31.01.2012 privind aprobarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012 

 
 
 

 Consiliul Judeţean,  
 Văzând Expunerea de motive nr.12945/19.VII.2012 a Direcţiei Economice la 

proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.8/31.01.2012 privind aprobarea 
bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2012, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
 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. alin (1) Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, la venituri 
în sumă de 389.355.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 443.850.000 lei, pe secţiunea de 

funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Art.1. alin (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 2/110. 

    2. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/1/b, 2/15/a, 2/17, 2/22, 2/25, 2/28/a, 2/34,  
2/35/a, 2/44/a, 2/48/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65, 2/66, 2/67/a, 2/68, 2/69, 2/70, 
2/71, 2/84, 2/88, 2/89/b, 2/100/a, 2/109, 3/a, 3/4, 3/5/a, 3/10, 3/11, 4/1/a, 4/2/a, 7/a, 

8/a, 9 şi 10/a la HCJ nr.8/2012 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 
2/1/a, 2/15/b, 2/17/a, 2/22/a, 2/25/a, 2/28/b, 2/34/a,  2/35/b, 2/44/b, 2/48/b, 2/62/b, 
2/63/b, 2/64/b, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/b, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/84/a, 2/88/a, 

2/89/c, 2/100/b, 2/109/a, 3/b, 3/4/a, 3/5/b, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/b, 4/2/b, 7/b, 8/b, 9/a 
şi 10/b.     
   3. După anexa nr.2/109 se introduce o anexă nouă, nr. 2/110. 

4. Anexele nr. 120b si nr.220b 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 înlocuiesc cu anexele nr.120c si nr.220c. 
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  Art.II. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/a, 2/15/b, 2/17/a, 2/22/a, 2/25/a, 2/28/b, 

2/34/a,  2/35/b, 2/44/b, 2/48/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/b, 
2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/84/a, 2/88/a, 2/89/c, 2/100/b, 2/109/a, 2/110, 3/b, 
3/4/a, 3/5/b, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/b, 4/2/b, 7/b, 8/b, 9/a şi 10/b, precum si nr.120c si 

nr.220c 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   
                  Ciprian Dobre                 Aurelian Paul Cosma 
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   ROMÂNIA       

        JUDEŢUL MUREŞ       
     CONSILIUL JUDEŢEAN  
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 

     Nr. 12945/19.07.2012 
 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE  
   

la proiectul de hotărâre pentru  modificarea  H.C.J. nr.8/31.01.2012 privind aprobarea 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 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 Deciziei nr.50/27.01.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş 

– Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, privind aprobarea nivelului maxim al 
cheltuielilor de personal aferent anului 2012, pentru Consiliul Judeţean Mureş acesta a 
fost diminuat cu suma de 8.670.000 lei, ajungând astfel la un volum de 118.162.000 lei 

faţă de 126.832.000 lei, fundamentat odată cu elaborarea bugetului.  
 Diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 8.670.000 lei s-a efectuat în 
bugetele următoarelor instituţii: Autorităţi executive (aparat propriu CJM), Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi 
Filarmonica de Stat.  
 Stabilirea nivelului cheltuielilor de personal la 118.162.000 lei pe anul 2012 

pentru Consiliul Judeţean Mureş s-a realizat în baza execuţiei la finele anului 2011 fără 
să se aibă în vedere următoarele aspecte: 

- începând cu anul 2012 Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş va 

fi finanţat prin Consiliul Judeţean Mureş;  
- majorarea salariilor cu 8% începând cu luna iunie a anului 2012;  
- cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2012;  
- suplimentarea numărului de posturi cu cadre de specialitate în unităţile 

spitaliceşti din subordinea Consiliului Judeţean Mureş. 
Având in vedere cele de mai sus, propunem majorarea bugetului la Autorităţi 

executive (aparat propriu CJM) la „cheltuieli de personal” cu suma de 1.410.000 lei 

pentru asigurarea fondului de salarii necesar trim.III al acestui an, prin diminuarea 
prevederilor bugetare cu suma de 1.500.000 lei aferente trim.IV la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

 Instituţia prefectului – judeţul Mureş prin adresa nr.9585/SV/10.07.2012 ne 
comunică sumele datorate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012. Pentru finanţarea acestor acţiuni, 

propunem suplimentarea capitolului 54.02 cu 250.000 lei la „bunuri şi servicii” şi 90.000 
lei la „cheltuieli de personal”. 
 În baza contractului de finanţare nr.28097/12.04.2012 încheiat între Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Consiliul Judeţean Mureş, sumele alocate 
Consiliului Judeţean Mureş, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/2011, 
pentru „Programul privind sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi 
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băncilor de date urbane”, sunt în volum de 221.000 lei. Transferul sumelor alocate din 

bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în bugetul Consiliului Judeţean 
Mureş se face pe baza contractului sus amintit, elaborat în conformitate cu art.34 al 
Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, secţiunea de 
dezvoltare, pe parte de venituri la poziţia „Subvenţii de la bugetul de stat prin Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului” iar pe parte de cheltuieli la „Transferuri pentru 

unităţile administrativ-teritoriale” nominalizate în anexă, acestea fiind  Tg.Mureş, 
Sovata, Miercurea Nirajului, Vărgata şi Eremitu. 
 În urma analizei execuţiei la data de 30.VI.2012 şi a solicitărilor fundamentate de 

instituţiile aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Mureş, se propun 
efectuarea unor modificări în cadrul bugetelor aprobate precum şi suplimentarea 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu suma de 1.581.000 lei, rezultată în urma 

recuperării sumelor din proiectele şi programele finalizate, pentru finanţarea activităţilor 
curente, a unor obiective de investiţii şi a proiectelor, programelor aflate în derulare.  

 De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean Mureş comunică suplimentarea bugetului 
pe anul 2012 cu suma de 1.165.800 lei, în baza contractelor încheiate cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Mureş. 

În baza H.C.J.M. nr.73/2012 s-a aprobat suma de 800.000 lei pentru realizarea 
lucrărilor de „Recolmatare rosturi pistă de aterizare – decolare” cuprinse în lista de 
investiţii. Consiliul de Administraţie al RA „Aeroportul Transilvania” Tg.Mureş solicită 

scoaterea din programul de investiţii a sumei sus amintite şi includerea acestor lucrări în 
programul de reparaţii pe anul 2012.  

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/c, 2/15/b, 

2/17/a, 2/22/a, 2/25/a, 2/28/b, 2/34/a, 2/35/b, 2/44/b, 2/48/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 
2/65/a, 2/66/a, 2/67/b, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/84/a, 2/88/a, 2/89/c, 
2/100/b, 2/109/a, 2/110, 3/b, 3/4/a, 3/5/b, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/b, 4/2/b, 7/b, 8/b, 9/a, 

10/b, 120c, 220c. 
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.  

 

 
 
 

 
 

 
PREŞEDINTE  

 

Ciprian Dobre 
 
 

        
 
 

 
 

 

Întocmit: şef serviciu - Ioana Tcaciuc 
Verificat: director – Bartha Iosif  
 


