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HOTĂRÂREA  NR. 
din 31 octombrie 2013 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013 
 
 Consiliul Judeţean,  
 Văzând Expunerea de motive nr.20.619/24.X.2013 a Direcţiei Economice la proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19, a art.48, alin.(1) și art.49 alin.(4), (5) și (6) 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.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.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
 „Art. 1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2013, la venituri în sumă de 
417.848.000 lei și la cheltuieli în sumă de 468.848.000 lei, pe secțiune de funcționare și pe 
secțiune de dezvoltare, conform anexei nr.1” 
2. 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 2/124”. 

    3. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/1/a, 2/4/b, 2/10, 2/15/b, 2/16/a, 2/17/a, 2/18, 2/25, 
2/26/a, 2/27, 2/28/a, 2/31, 2/33, 2/34, 2/45, 2/46/b, 2/47/b, 2/48, 2/49/b, 2/50/a, 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/b, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 
2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/79, 2/84/a, 2/88, 2/89/a, 
2/90, 2/97, 2/118, 3/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/4, 3/5, 3/6/a, 3/7, 3/8, 3/9, 3/11/a, 3/12/a, 4/1/b, 
4/2/a, 7/c, 8/b, 9/a și 10/a la HCJ nr. 43/2013 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 
1/1/c, 1/2/c, 2/1/b, 2/4/c, 2/10/a, 2/15/c, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/a, 2/25/a, 2/26/b, 2/27/a, 
2/28/b, 2/31/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/45/a, 2/46/c, 2/47/c, 2/48/a, 2/49/c, 2/50/b, 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/c, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 
2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/79/a, 2/84/b, 2/88/a, 
2/89/b, 2/90/a, 2/97/a, 2/118/a, 3/c, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/b, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 
3/11/b, 3/12/b, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c, 9/b și 10/b. 
   4. După anexa nr. 2/119 se introduc 5 anexe noi, nr. 2/120, 2/121, 2/122, 2/123 și 2/124. 
  Art.II. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/1/b, 2/4/c, 2/10/a, 2/15/c, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/a, 
2/25/a, 2/26/b, 2/27/a, 2/28/b, 2/31/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/45/a, 2/46/c, 2/47/c, 2/48/a, 2/49/c, 
2/50/b, 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/c, 2/60/b, 
2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 
2/79/a, 2/84/b, 2/88/a, 2/89/b, 2/90/a, 2/97/a, 2/118/a, 2/120, 2/121, 2/122, 2/123, 2/124, 3/c, 
3/1/b, 3/3/b, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/b, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/11/b, 3/12/b, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c, 
9/b și 10/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 
 



 

 
         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
  Direcţia Economică  
Nr.20.619/24.X.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș, pe anul 

2013 
 
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea 
bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite; 
iar potrivit articolului 49 din aceeaşi lege,  în situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din 
motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei 
bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, 
până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 

Prin adresa nr. 9813/07.10.2013, DSP Mureș comunică Spitalului Clinic Județean Mureș 
majorarea veniturilor cu suma de 1.141.000 lei în baza contractelor încheiate, iar prin adresa 
nr.11994/07.10.2013, se comunică majorarea veniturilor cu suma de 19.000 lei pentru Spitalul Clinic 
Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” din Târnăveni. Propunem majorarea bugetelor celor două spitale 
cu sumele respective.  

În baza contractului de sponsorizare nr.1723/20.09.2013, SC AZOMUREŞ S.A a virat în contul 
Consiliului Județean Mureș suma de 44.000 lei pentru susţinerea Programului de interes public 
judeţean ”Oamenii, oraşul, palatul, strada”. Potrivit dispozițiilor legale, cu fondurile bănești primite 
de la persoanele juridice și fizice în baza unor contracte, sub formă de donații și sponsorizări, se 
majorează bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv creditele bugetare ce se vor utiliza cu 
respectarea destinațiilor stabilite de transmițător.  

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
aprobat în baza Deciziei directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş nr.169/25.03.2013 
a fost de 131.084.000 lei. Prin Decizia nr.34412/29.09.2013 a şefului Agenţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Mureş s-a comunicat nivelul maxim al cheltuielilor de personal în sumă de 137.281.000 lei 
faţă de 146.516.000 lei necesar până la finele anului 2013. 

În vederea asigurării plăţilor la cheltuielile de personal în luna noiembrie 2013, la Spitalul Clinic 
Judeţean Mureş şi la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş , cu încadrarea în 
nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit prin Decizia nr.34412/29.09.2013, este necesar 
redistribuirea sumelor în cadrul volumului de buget aprobat, astfel: 

 diminuarea prevederilor bugetare la cheltuieli de personal, concomitent cu suplimentarea 
prevederilor bugetare la bunuri şi servicii cu aceeaşi sumă , la următoarele instituţii : 

- 656.000 lei Autorități Executive;  
- 60.000 lei Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor; 
- 15.000 lei Serviciul Public Județean Salvamont; 
- 18.000 lei Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean; 
- 123.000 lei Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 SAM Reghin; 
- 125.000 lei Biblioteca Județeană Mureş; 
- 202.000 lei  Muzeul Județean Mureş; 
- 157.000 lei  Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul; 
- 498.000 lei Filarmonica de Stat; 
- 620.000 lei Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș; 
- 91.000 lei Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel; 
- 17.000 lei Redacția Revistei Vatra; 
- 15.000 lei Redacția Revistei Látó; 
- 2.158.000 lei DGASPC Mureș; 
- 42.000 lei Cămin pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos; 
- 50.000 lei Camera Agricolă Județeană Mureș; 



- 1.285.000 lei Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 
 

 suplimentarea prevederilor bugetare la cheltuieli de personal cu 5.870.000 lei la Spitalul 
Clinic Judeţean Mureş, concomitent cu   diminuarea prevederilor bugetare a cheltuielilor la 
bunuri şi servicii cu aceeaşi sumă, respectiv suplimentarea cu suma de 123.000 lei la Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş; 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș propune rectificarea în 
minus la venituri şi cheltuieli a bugetului pe anul 2013 cu suma de 1.371.000 lei în baza comunicării 
primite din partea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie  Socială. 

 
Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean raportează realizarea de venituri proprii 

suplimentare în sumă de 75.500 lei şi solicită majorarea bugetului cu această sumă în vederea 
achiziţionării a două autoturisme. 

 
 Muzeul Județean Mureş solicită suplimentarea bugetului la   venituri proprii cu suma de 

194.000 lei în urma semnării contractului de finanţare a proiectului de cercetare cu Unitatea  
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi utilizarea 
acesteia pentru achiziţionarea de obiecte de inventar, acoperirea cheltuielilor de logistică şi 
achiziţionarea de mijloace fixe necesare derulării proiectului. 

 
Analizând solicitările fundamentate şi propunerile ordonatorilor de credite ale instituţiilor 

subordonate, rezultă necesitatea şi oportunitatea următoarelor redistribuiri de sume prin: 
 diminuarea prevederilor  pe  capitole bugetare 

Capitol 51 
- Reparaţii palatul administrativ si reamenajări spaţii  -2.288.000 lei 
- Software -42.000 lei 

 
Capitol 54   

- Fond de rezervă -187.000 lei 
 
Capitol 67 

- Cheltuieli neeligibile Parc auto pentru sporturi cu motor -191.000 
- Restaurare hol mare Palatul Culturii -230.000 lei 

 
Capitol 68 
 

- Cheltuieli curente -158.000 lei 
- Amenajare şi dotare teren joacă la CTF Sîncraiu de Mureş -10.000 lei 
- Amenajare curte interioară la sediul DGASPC Mureş Corp C -9.500 lei 
- Amenajare curte la casa de tip familial din Tg. Mureş,     str. Barajului nr.3     -12.500 lei 
- Igienizări cameră Casa Speranţei -2.500 lei 
- Reparat scări acces Casa Speranţei -1.200 lei 
- Reparat gard Casa Speranţei -30.000 lei 
- Reparat instalaţie de incălzire Casa Speranţei -4.000 lei 
- Bunuri şi servicii CRRN Luduş -518.000 lei 

 
Capitol 74 

- Transferuri proiect Împădurire Rîciu -100.000 lei 
 

Capitol 84 
- Asistenţă tehnică din partea proiectantului  "Extindere şi copertină faţadă sudică aerogară" - 

dirigenţie -9000 lei 
- Drumuri şi poduri - Documentaţii tehnico-economice drumuri -32.000 lei 
- Drumuri şi poduri - Reabilitare pod pe DJ 106 peste Valea Şaeş, km 93+756 (PT+execuţie) -

70.000 lei 
- Drumuri şi poduri - Reabilitare pod pe DJ 106 peste Valea Şaeş, km 87+164 (PT+execuţie) -

63.000 lei 
 
 Suplimentarea prevederilor pe  capitole bugetare 
Capitol 51 



- Instalaţie climatizare sediu administrativ ( proiectare şi execuţie) 1.391.000 lei 
- Autoutilitară 140.000 
- Echipamente de calcul 42.000 
- Combustibil 30.000 

 
Capitol 54 

- Bunuri şi servicii 35000 lei 
- Autoturisme (2 buc) 75.000 lei 
- Targă specială salvare montană 14000 lei 

 
Capitol 65  

- SF Amenajare cale de acces principală şi secundară 7000 lei 
 
Capitol 66 lei 

-Cheltuieli neeligibile - proiect Modernizarea şi dotarea ambulatoriului   SCJM 191.000 lei 
 
Capitol 67 

- Obiecte muzeale 32.000 lei 
- Cheltuieli  în cadrul proiectului de cercetare cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării: 

 Bunuri şi servicii 142.500 lei  

 Cheltuieli de capital(server, cameră foto şi accesorii, bază de date, pagină 
web, staţie de geopoziţionare, detector de metale)              51500 lei  

- Acoperire curte interioară Muzeul de Etnografie cu structură metalică 70000 lei 
- Tablouri electrice şi cablare la Muzeul de Etnografie 30000 lei 
- Reabilitare 3 săli de expoziţie şi 2 holuri acces Muzeul de Etnografie 45000 lei 
- Reabilitare 4 săli expoziţie Palatul Culturii secţia de artă, înlocuire tablouri electrice, 

stabilizator tensiune, refacere luminatoare exterioare , înlocuire parţială hidranţi 70000 lei 
- Înlocuire robineţii tur calorifere cu robineţi termostataţi la sediul administrativ str. Mărăşti 

8A 5000 lei 
- Instalaţie iluminare pod Palatul Culturii şi pod clădire Muzeul de Ştiinţele Naturii 4000 lei 
- Verificare, întreţinere, refacere sisteme curenţi slabi la Muzeul de Artă, Palatul Culturii, 

Muzeul de Etnografie, Cetatea Medievală 6000 lei 
- Bunuri şi servicii 120.000 lei 

 
Capitol 68 

- Branşament - alimentare cu energie electrica la CIA Reghin - str. Pandurilor nr. 34A- 
proiectare si execuţie 10000 lei 

- Branşament - alimentare cu energie termica ( gaz) la CIA Reghin - str. Pandurilor nr. 34A- 
proiectare si execuţie 20000 lei 

- Împrejmuire cu gard la CIA Reghin - str. Pandurilor nr.34     20000 lei 
- Realizare cai de acces interior si exterior la CIA Reghin - str. Pandurilor nr.34      65000 lei 
- DTE pt. împrejmuire gard si realizare cai acces la CIA Reghin 6000 lei 
- DTE pt. împrejmuire gard si realizare cai acces la CRRN  Reghin 8000 lei 
- Reparaţii curente cabinet medical 15.000 lei 
- Reparaţii curente (sală de mese, bucătărie, spălător vase, vestiar şi grup sanitar, magazie, 

centrală termică, birou, spălătorie) 22.700 lei 
- Reparaţii generale la corp clădire C2     26.000 lei 
- Reparaţii acoperiş 35.000 lei 

 
 
Capitol 84 

- Amenajare peisagistică acces Aeroport SF  30.000 lei 
- Extindere şi copertină faţadă sudică aerogară, inclusiv taxe, avize şi cote legale 70.000 lei 
- Drumuri şi poduri – lucrări accidentale 1.255.000 lei 

 
Capitol 87 

- Proiectul „Oraşul,Oamenii,Palatul şi Strada” 14.000 lei 
- Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Regiunea 2 Mureş -  6.000 lei 



 
 
 
 

- Asociaţia "Breasla cărţii maghiare" 5.000 lei 
- Clubul Sportiv "RingBox" Tîrgu-Mureş 5.000 lei 
- Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii 120.000 lei 
- APIA (transport) 120.000 lei 
 
Față de cele de mai sus, propunem  aprobarea proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu 

anexele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  PREȘEDINTE                                                     DIRECTOR 
                 Ciprian Dobre                                                  Bartha Iosif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Tcaciuc Ioana-şef serviciu 


