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H O T Ă R Â R E A   NR…. 
din ______________2013 

pentru modificarea HCJ nr.43/2013 privind aprobarea bugetului Consiliului 
Județean Mureș pentru anul 2013 

 
 
 Consiliul Judeţean,  
 Văzând Expunerea de motive nr.18138/24.09.2013 a Direcţiei Economice la 
proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJ nr. 43/2013 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate,  
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19 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.43/2013 privind aprobarea 
bugetului Consiliul Judeţean Mureş pentru anul 2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
 „Art. 6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor 
finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș cu detalierea 
cheltuielilor pe articole și alineate, conform anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/119. 

    2. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/2/b, 2/9, 2/29/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/49/a, 2/59/a, 
3/a,  4/1/a, 7/b și 8/a la HCJ nr. 43/2013 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/b, 
1/1/b, 1/2/b, 2/2/c, 2/9/a, 2/29/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/49/b, 2/59/b, 3/b, 4/1/b, 7/c și 
8/b. 
   3. După anexa nr. 2/116 se introduc 3 anexe noi, nr. 2/117, 2/118 și 2/119. 
  Art.II. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/2/c, 2/9/a, 2/29/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/49/b, 
2/59/b, 2/117, 2/118, 2/119, 3/b, 4/1/b, 7/c și 8/b fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
   Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi direcţiile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.  
 
 
  PREŞEDINTE           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
          SECRETAR   
                  Ciprian Dobre                 Aurelian Paul Cosma 
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 EXPUNERE DE MOTIVE    

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 43/2013 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2013  

 
 
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. 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş,  prin adresele nr.9448 şi 9702 / 17;23 septembrie 2013, 
solicită aprobarea bugetului rectificat al instituţiei. Bugetul înaintat Consiliului 
Judeţean Mureş şi propus spre aprobare se rectifică prin diminuarea  veniturilor 
şi cheltuielilor totale cu suma de 13.794.800 lei.  
Modificările propuse în bugetul instituţiei pe partea de venituri sunt următoarele:  
- majorarea veniturilor cu suma de 2.488.000 lei, din contractele încheiate cu 

DSP la Programele naţionale de sănătate, în perioada Mai – Septembrie 2013; 
- majorarea veniturilor cu suma de 2.200 lei, din donaţii şi sponzorizări; 
- diminuarea veniturilor cu suma de 16.285.000 lei, prevăzut în buget la 

transferuri din veniturile proprii ale Ministerului sănătăţii. 
Modificările propuse în bugetul instituţiei, pe partea de cheltuieli, în secţiunea de 
funcţionare sunt următoarele: 

- majorarea cu suma de 6.984.000 lei la cheltuieli de personal; 

- diminuarea cu suma de 3.961.800 lei la bunuri şi servicii; 
 În secţiunea de dezvoltare, pe parte de cheltuieli, se propune diminuarea cu 
suma de 16.817.000 lei.  
Bugetul rectificat al Spitalului Clinic Judeţean Mureş propus spre aprobare se 
prezintă în anexa nr. 4/1/b. 

Detalierea influenţelor asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare, pe ordonatori de 
credite, pe titluri de cheltuieli, pe programele şi acţiunile aprobate prin hotărârile 
Consiliului Judeţean Mureş, respectiv modificările corespunzătoare efectuate în 
listele de reparaţii şi investiţii, sunt prevăzute în anexele la proiectul de hotărâre 
cu numerele:  1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/2/c, 2/9/a, 2/29/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/49/b, 2/59/b, 
3/b, 4/1/b, 7/c şi 8/b. 
  
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

  
 

PREȘEDINTE 
 

DIRECTOR 

Ciprian Dobre Bartha Iosif 
 

 


