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         ROMÂNIA              PROIECT 

    JUDEŢUL MUREŞ        
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 
      

        

HOTĂRÂREA  NR. ____ 
din 28 februarie 2013 

 
privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent  

 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.3647/21.II.2013 a Direcţiei Economice la 
proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 

prevederile OMFP nr.1720/17.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012,  

În temeiul dispoziţiilor articolului 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.1. Se aprobă  utilizarea sumei de 50.000.000 lei din excedentul reportat al 

anului precedent pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare. 
Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 1.794.256,65 lei din excedentul reportat al 

anului precedent pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 
curent. 

Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş. 
 

 
 

        PREŞEDINTE                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

         SECRETAR 
             Ciprian Dobre                       Paul Cosma 

 

                                                                           
 
 

 
 
 

 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot020_2012.htm#exp#exp
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              ROMÂNIA        
        JUDEŢUL MUREŞ        

     CONSILIUL JUDEŢEAN       
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
       Nr. 3647/21.II.2013 

 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE    

la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent  
 
 

 
 Potrivit OMFP nr. 1720/17.12.2012 de aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012 şi ţinând seama de prevederile articolului 

nr.58, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, excedentul anual al bugetului rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după achitarea plăţilor restante, se 
reportează în exerciţiul financiar următor şi se poate utiliza în baza hotărârii Consiliului 

Judeţean ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 

rezultat în urma finanţării secţiunii de dezvoltare. 
 Conform situaţiilor financiare încheiate la data de 31 dec.2012, excedentul anului 
precedent este în sumă de 51.794.256,65 lei, din care propunem utilizarea sumei de 

50.000.000 lei pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, şi a sumei de 1.794.256,65 lei 
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile 
şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent. 

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

 
                 PREŞEDINTE,                    DIRECTOR, 
                 Ciprian Dobre                    Bartha Iosif  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Întocmit: Ioana Tcaciuc          
 


