
  

 
            ROMÂNIA                        Proiect                  

                                JUDEŢUL MUREŞ                                                             

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA  NR._____ 
din  29 noiembrie 2011 

 
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând Expunerea de motive nr.21.386/23.XI.2012 a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2012, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
 Având în vedere prevederile OUG nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, 

În conformitate cu Decizia Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş nr.542/21.11.2012 
privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a nivelului maxim al cheltuielilor de personal 
aferent bugetelor pe anul 2012,  
 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,  
 

hotărăşte: 
 

 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 397.397.000 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 451.892.000 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 
2/118. 
    2. Anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/d, 2/15/c, 2/16/c, 2/17/b, 2/18, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/b, 2/26/a, 2/27/a, 2/32/b, 2/33/b, 
2/34/b, 2/36/b, 2/37/a, 2/48/c, 2/49/a, 2/50, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 
2/61/a, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/c, 2/66/b 2/67/c, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/a, 2/74/a, 2/78/a, 2/81, 
2/88/a, 2/92, 2/109/a, 3/d, 3/1/b, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/b, 3/10/c, 3/11/c, 4/1/d, 4/2/d, 5/a, 7/d, 8/d, 9/c la HCJ 
nr.8/2012 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/e, 2/15/d, 2/16/d, 2/17/c, 2/18/a, 2/23/b, 2/24/b, 
2/25/c, 2/26/b, 2/27/b, 2/32/c, 2/33/c, 2/34/c, 2/36/c, 2/37/b, 2/48/d, 2/49/b, 2/50/a, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 
2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/d, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 
2/72/c, 2/73/b, 2/74/b, 2/78/b, 2/81/a, 2/88/b, 2/92/a, 2/109/b, 3/d, 3/1/b, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/b, 3/10/c, 3/11/c, 4/1/d, 
4/2/d, 5/a, 7/d, 8/d şi 9/c. 
3. După anexa nr.2/117 se introduce o anexă nouă, nr. 2/118. 
4. Anexele nr. 120d si nr.220d 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.120e si nr.220e. 
  Art.II. Anexele nr. 1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/e, 2/15/d, 2/16/d, 2/17/c, 2/18/a, 2/23/b, 2/24/b, 2/25/c, 2/26/b, 2/27/b, 2/32/c, 
2/33/c, 2/34/c, 2/36/c, 2/37/b, 2/48/d, 2/49/b, 2/50/a, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 
2/60/b, 2/61/b, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/d, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/73/b, 2/74/b, 2/78/b, 
2/81/a, 2/88/b, 2/92/a, 2/109/b, 2/118, 3/d, 3/1/b, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/b, 3/10/c, 3/11/c, 4/1/d, 4/2/d, 5/a, 7/d, 8/d, 
9/c, precum şi nr.120e si nr.220e 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. 21386/23.XI.2012 
 

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

pe anul 2012  

 
 Potrivit prevederilor art.1 din H.G.R. nr.997/2012 s-a aprobat alocarea 

pentru  bugetul propriu al judeţului Mureş a sumei de 250.000 lei, din Fondul de 
intervenţie la Dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, 
pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale  a podului de beton armat pe 

DJ 135 peste pârâul Labu. 
 Prin adresa nr.22919/2012 înregistrată la DGASPC Mureş sub 

nr.21911/2012 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale comunică 
suplimentarea Anexei „Transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap pe anul 2012” pentru judeţul Mureş, cu suma de 

1.605.000 lei. 
 Potrivit prevederilor art.33 din O.U.G. nr.61/2012 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2012, în anexa 4 privind Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţului, se diminuează sumele prevăzute în buget pentru plata salariilor în 

baza unor hotărâri judecătoreşti la învăţământul special şi Centrul de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională cu suma de 66.000 lei şi se majorează la poziţia 

„Acordarea de produse lactate şi de panificaţie” cu suma de 285.000 lei. 
De asemenea, în baza O.U.G. nr.61/2012 privind rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2012, se suplimentează transferurile prin bugetul MADR pentru 
Camera Agricolă Mureş, cu suma de 50.000 lei. 

Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş la venituri  cu 

suma de 2.124.000 lei şi repartizarea sumei pe partea de cheltuieli, potrivit 
destinaţiilor.  

 Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii, solicită majorarea 
bugetelor cu veniturile  realizate suplimentar faţă de prevederi şi utilizarea 
acestora în vederea finanţării cheltuielilor de personal, cu suma de 91.000 lei la 

Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean Mureş, a cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii cu 20.000 lei la Ansamblul Artistic „Mureşul” Tg.Mureş şi cu 

24.000 lei la Teatrul „Ariel” Tg.Mureş   
 Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită majorarea bugetului cu suma de 
7.654.681 lei în urma încheierii cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş a 

Actelor adiţionale la Contractul de servicii medicale spitaliceşti şi a altor venituri 
realizate suplimentar. 



  

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş ne comunică Decizia 
directorului executiv nr.542/21.11.2012 cu anexa privind repartizarea pe 

unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a nivelului maxim al 
cheltuielilor de personal aferent bugetelor pe anul 2012, aprobat prin Ordinul 

ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor Publice 
nr.253/1468/07.11.2012. Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent 
anului 2012 atribuit bugetului Consiliului Judeţean Mureş este de 126.282.000 

lei faţă  de 122.905.000 lei aprobat anterior. Plafonul maxim al cheltuielilor de 
personal aprobat suplimentar este de 3.377.000 lei faţă de un necesar 

suplimentar solicitat de 4.623.000 lei, urmând ca în luna decembrie Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Mureş să majoreze plafonul până la necesar, prin 

unele redistribuiri la nivel de judeţ. 
 În conformitate cu prevederile art.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. Analizând 

solicitările fundamentate şi propunerile ordonatorilor de credite, ale instituţiilor 
subordonate, rezultă necesitatea şi oportunitatea redistribuirii sumelor în cadrul 
volumului bugetar aprobat. Se propune asigurarea fondurilor în vederea 

finanţării următoarelor categorii de cheltuieli prin suplimentarea prevederilor la: 
cheltuielile de personal cu suma de 4.623.000 lei; cheltuielile cu bunuri şi 

servicii cu suma de 4.032.681 lei; reparaţii curente cu suma de 33.000 lei şi 
alocarea sumei de 452.000 lei pentru finanţarea unor obiective noi din 
redistribuirea sumei de 812.000 lei de la alte obiective. De asemenea, se 

propune redistribuirea sumelor în cadrul volumului aprobat aferent programului 
de lucrări la drumurile judeţene în anul 2012, conform anexei 9/c. 

 În baza adresei de solicitare nr.19457 din 01.11.2012 a Serviciului de 
securitate aeroportuară din cadrul RAA „Aeroportul Transilvania” Tg.Mureş se 
propune reprogramarea pentru anul 2013 a obiectivelor de investiţii privind 

dotarea cu aparate şi echipamente de control de ultima generaţie compatibile în 
cadrul unui sistem integrat de securitate finanţat din fondul de securitate al 

regiei.  
 Influenţele sunt prezentate în anexele nr.1,2,3,4,5,7,8,9,120/e şi 220/e. 

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

          PREŞEDINTE,            DIRECTOR, 
          Ciprian Dobre            Bartha Iosif  

 

 
 
Redactat: Ioana Tcaciuc 

Tehnoredactat: Rodica Mureşan 
 

 

 
 


