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HOTĂRÂREA NR. _____ 
din 25 iulie 2013 

 
pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

primul semestru al anului 2013 

 
 
 

 
      Consiliul Judeţean Mureş, 
      Văzând expunerea de motive nr.14.009/18.VII.2013 la proiectul de Hotărâre pentru 

aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe primul 
semestru al anului 2013, 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, 

 

 
hotărăşte: 

 

 
   Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş pe primul semestru al anului 2013, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 
 

 
                       PREŞEDINTE     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                                  SECRETAR 

                       Ciprian Dobre 
                                                                                     Aurelian Paul Cosma 

 
 
 

 

                                                                                   
                                                                                                 
 

 



 
 

 
 

ROMÂNIA     
JUDEŢUL MUREŞ      
CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Economică                
Nr. 14.009/18.VII.2013 

PREŞEDINTE 
 

Ciprian Dobre 

 

 

 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş pe primul semestru al anului 2013 
 
 

 
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 bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş pe primul semestru al anului 2013, datorită unei juste utilizări a fondurilor, nu se 

impun măsuri de redimensionare a cheltuielilor prin rectificare bugetară. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 
 
 

DIRECTOR 
 

Bartha Iosif 
 

                                                                                                          

 
 
Întocmit consilier Gabriela Vaida ________ 
Verificat Șef Serviciu Ioana Tcaciuc ______ 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL MUREŞ         

CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică                   

Nr.14.015/18.VII.2013 
 
 

RAPORT 
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe primul semestru al anului 2013 

 

 
Bugetul propriu al judeţului Mureş pe primul semestru al anului 2013, elaborat, 

aprobat şi executat în concordanţă cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.5/2013 a bugetului de 
stat pe anul 2013  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 60,96% din venituri ale secţiunii de funcţionare şi 39,04% din venituri 

ale secţiunii de dezvoltare. 
- lei - 

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 

anuale

Prevederi 

trimestriale
Încasări

% din 

total 

încasări
0 1 2 3 4 5

Total venituri 418.826.000 239.601.000 191.373.472 100,00%
1 Veniturile secţiunii de funcţionare 208.229.000 123.939.678 116.663.307 60,96%
2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 210.597.000 115.661.322 74.710.165 39,04%

 

Veniturile bugetului judeţean au fost aprobate la un nivel de 418.826.000 lei pentru 
anul 2013, din care 239.601.000 lei pentru primele două trimestre. Încasările realizate au 
fost de 191.373.472 lei, reprezentând 79,87% din planificarea trimestrială. Veniturile 

secţiunii de funcţionare, prezentate în Anexa nr.1/1 la prezenta, au fost realizate într-o 
proporţie de 94,13% faţă de prevederile trimestriale, iar veniturile secţiunii de dezvoltare, 
prezentate în Anexa nr.1/2 la prezenta, într-o proporţie de 64,59% faţă de prevederile 

trimestriale, în special datorită faptului că sumele primite de la UE în contul plăţilor 
efectuate au fost realizate în proporţie de 36,79% în urma decalării graficelor de execuţie a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă faţă de perioadele programate. 

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.

Credite 

bugetare 

Credite 

bugetare
crt. anuale trim.II
0 1 2 3 4 5

Total cheltuieli, din care: 469.826.000 267.422.678 158.480.067 100,00%
1 Autorităţi publice 18.772.000 14.446.250 8.428.092 5,32%
2 Alte servicii publice generale 6.743.000 2.318.000 2.000.915 1,26%
3 Dobânzi aferente datoriei publice externe 650.000 350.000 350.000 0,22%
4 Apărare 237.000 194.000 126.505 0,08%
5 Învăţământ 22.940.000 15.536.000 12.906.799 8,14%
6 Sănătate 16.329.000 14.144.000 4.557.770 2,88%
7 Cultură, religie, sport 63.398.000 35.169.000 14.596.439 9,21%
8 Asistenţă socială 117.351.000 61.534.428 53.028.085 33,46%
9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 604.000 604.000 0 0,00%

10 Protecţia mediului 145.826.000 90.251.000 50.130.362 31,63%
12 Agricultura 720.000 371.000 371.000 0,23%
13 Transporturi 72.418.000 30.672.000 11.429.070 7,21%
14 Alte acţiuni economice 3.838.000 1.833.000 555.030 0,35%

Denumirea
Plăţi 

efectuate

% din 

total 

cheltuieli

 

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. Sumele rămase 
neutilizate se reportează în trimestrul următor. 

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. 

Execuţia bugetară la 30 iunie 2013, 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 Șef Serviciu Ioana Tcaciuc ______ 


