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HOTĂRÂREA NR.____ 
din 20 decembrie 2012 

 
pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2012 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.22716/13.XII.2012 la proiectul de Hotărâre pentru 
aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe trimestrul IV 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 preliminată a bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2012, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 
 

 
                       PREŞEDINTE     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                              SECRETAR 
                       Ciprian Dobre 
              Aurelian Paul Cosma 
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ROMÂNIA     
JUDEŢUL MUREŞ      

CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică                

Nr. 22716/13.XII.2012 

PREŞEDINTE 
 

Ciprian Dobre 
 

 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 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 preliminată a bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2012, datorită apariţiei unor elemente noi, 
neprevăzute la elaborarea bugetului, a modificării plafonului de cheltuieli de personal prin 
Decizia Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş, ulterior aprobării 

bugetului precum şi în vederea unei juste utilizări a fondurilor, se propun măsuri de 
redimensionare a cheltuielilor, prin modificarea HCJ nr.8/2012 de aprobare a bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012. 

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

 
DIRECTOR 

 
Bartha Iosif 

 

                                                                                                          
 
 
Întocmit consilier Gabriela Vaida ________ 
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc _______ 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL MUREŞ         
CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Economică                   
Nr. 22715/13.XII.2012 

 
RAPORT 

privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2012 

 
 

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

concordanţă cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 
2012  şi ale celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar este prezentat în 

Anexa nr.1 la prezenta, pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, conform Anexelor nr.1/1, 
respectiv nr.1/2. 

Astfel, ca şi structură, veniturile bugetului Consiliului Judeţean Mureş sunt formate 

într-o proporţie de 63,10% din venituri ale secţiunii de funcţionare şi 36,90% din venituri 
ale secţiunii de dezvoltare. 

- lei - 

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 

anuale

Realizat la 30 

noiembrie 

2012

Preliminat 

2012

% din 

total 

încasări
0 1 2 3 4 5

Total venituri 397.397.000 244.531.226 319.408.784 100,00%
1 Veniturile secţiunii de funcţionare 208.201.000 178.324.791 201.548.268 63,10%
2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 189.196.000 66.206.435 117.860.516 36,90%

 

Veniturile bugetului judeţean au fost aprobate la un nivel de 397.397.000 lei pentru 
anul 2012, din care, până la 30 noiembrie, au fost încasaţi 244.531.226 lei, rezultând o 

preliminare a încasărilor la nivelul de 319.408.784 lei. Veniturile secţiunii de funcţionare, 
prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, se prelimină a fi realizate într-o proporţie de 
96.80% faţă de prevederile anuale, iar veniturile secţiunii de dezvoltare, prezentate în 

Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporţie de 62,30% faţă de prevederile anuale.  
Datele privind preliminarea execuţiei bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

trimestrul IV 2012 sunt prezentate în Anexa nr.1 la proiectul de Hotărâre. Potrivit acestor 

date,  veniturile proprii se vor realiza într-o proporţie de 97,61%. 
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.), învăţământ 
special, acţiuni privind învăţământul preşcolar şi primar (produse lactate şi de panificaţie), 
acţiuni culturale (prin instituţiile de cultură subordonate), culte religioase şi structuri 

asociative, întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor judeţene, alocarea unei 
compensaţii pentru asigurarea serviciului de interes economic general încredinţat R.A. 

Aeroport în baza HCJ nr.107/2011, Centrul Militar Judeţean, Camera Agricolă Judeţeană 
Mureş, 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. Denumirea

Credite 

bugetare 

anuale

Credite 

bugetare 

realizate la 

30 noiembrie 

2012

Credite 

bugetare 

preliminate 

pentru 2012

% din 

total 

cheltuieli

0 1 2 3 4 5
Total cheltuieli, din care: 451.892.000 242.229.908 316.531.270 100,00%

1 Autorităţi publice 16.168.300 10.847.529 12.957.502 4,09%
2 Alte servicii publice generale 7.219.000 3.260.908 6.677.026 2,11%
3 Dobânzi aferente datoriei publice externe 747.000 325.000 747.000 0,24%
4 Apărare 286.000 259.853 283.476 0,09%
5 Învăţământ 22.193.000 17.141.599 18.701.595 5,91%
6 Sănătate 14.196.000 8.288.060 14.196.000 4,48%
7 Cultură, religie, sport 57.439.700 42.898.081 53.362.300 16,86%
8 Asistenţă socială 114.002.000 93.422.013 110.995.022 35,07%
9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.638.000 2.070.674 2.631.114 0,83%

10 Protecţia mediului 158.860.000 21.665.474 43.089.612 13,61%

11

Acţiuni generale economice şi comerciale şi de 

muncă 621.000 516.198 621.000 0,20%
12 Agricultura 814.000 649.000 541.000 0,17%
13 Transporturi 54.429.000 39.484.062 50.126.345 15,84%
14 Alte acţiuni economice 2.279.000 1.401.457 1.602.278 0,51%

 
Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a aplicării actelor 

normative ce prevăd măsuri financiare de reducere a cheltuielilor bugetare şi decalării 

graficelor de execuţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă faţă de perioadele 
programate, precum şi prelungirii perioadelor de derulare a licitaţiilor.  

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, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând indicatorii din sistemul 
finanţelor publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice. 

Preliminarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV 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 
 
 
 
Întocmit consilier Gabriela Vaida ________ 
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc _______ 


