
 
          R O M Â N I A                PROIECT 
      JUDEŢUL MUREŞ 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

        
 

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

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013 
 

 
 Consiliul Judeţean,  
 Văzând Expunerea de motive nr.22.960/27.XI.2013 a Direcţiei Economice la 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru 
anul 2013, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
 În conformitate cu prevederile OUG nr.99/2013 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2013, 
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19 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,  
 

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.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
 „Art. 1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2013, la venituri 
în sumă de 418.899.000 lei și la cheltuieli în sumă de 469.899.000 lei, pe 
secțiune de funcționare și pe secțiune de dezvoltare, conform anexei nr.1” 

    2. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/1/b, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/a, 2/19, 2/23, 
2/24, 2/25/a, 2/26/b, 2/27/a, 2/28/b, 2/33/a, 2/34/a, 2/37, 2/38, 2/39, 2/46/c, 
2/47/c, 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, 2/76, 2/84/b, 2/122, 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, 3/10/a, 3/11/b, 3/12/b, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c 
și 9/b la HCJ nr. 43/2013 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/d, 1/1/d, 
1/2/d, 2/1/c, 2/16/c, 2/17/c, 2/18/b, 2/19/a, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/b, 2/26/c, 
2/27/b, 2/28/c, 2/33/b, 2/34/b, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/46/d, 2/47/d, 2/49/d, 
2/50/c, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/c, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/59/d, 
2/60/c, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/c, 2/68/c, 2/69/c, 
2/70/c, 2/71/c, 2/76/a, 2/84/c, 2/122/a, 3/d, 3/1/c, 3/3/c, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/c, 

3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 3/10/b, 3/11/c, 3/12/c, 4/1/d, 4/2/c, 7/e, 8/d și 9/c, și fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.II. 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 
   JUDEȚUL MUREȘ 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 22.960/27.XI.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. 

Potrivit prevederilor O.U.G. nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2013, subvenţia acordată de la bugetul de stat, prin transfer către 
bugetul local din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Camera 
Agricolă Mureş, a fost majorată cu suma de 128.000 lei.  

De asemenea, potrivit prevederilor art.34, respectiv anexei nr.3 a O.U.G. 
nr.99/2013, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Mureş pe anul 2013, din care pentru 
finanţarea învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională, se majorează cu suma de 923.000 lei.  

Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu sumele sus 
amintite. 

Potrivit adresei nr. 21776/14.11.2013 Biblioteca Judeţeană Mureş solicită 
majorarea bugetului cu suma de 16.035 lei pentru Centrul American Corner, sprijin 

financiar acordat de Ambasada Americană. 
Prin Decizia nr. 44838/22.11.2013 a şefului Agenţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Mureş s-a comunicat nivelul maxim al cheltuielilor de personal în sumă de 
142.825.000 lei faţă de 145.710.000 lei necesar până la finele anului 2013, 
majorându-se astfel cu 5.544.000 lei faţă de 8.429.000 lei. În vederea asigurării 
finanţării cheltuielilor de personal în luna decembrie 2013, se suplimentează 
prevederile bugetare prin realocarea sumelor pentru instituţii, astfel:  

- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş 44.000 lei 

- Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean 193.000 lei 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg.Mureş 92.000 lei 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tg.Mureş 23.000 lei 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin 133.000 lei 

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş 190.000 lei 

- Biblioteca Judeţeană Mureş 59.000 lei  

- Muzeul Judeţean Mureş 76.000 lei 

- Ansamblul Artistic Mureşul 76.000 lei 

- Filarmonica de Stat Mureş 357.000 lei 

- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 31.000 

lei 

- Teatrul pentru copii şi tineret ARIEL 54.000 lei 

- Redacţia Revistei Lato 11.000 lei 

- Redacţia Revistei Vatra 12.000 lei 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 1.924.000 lei 



- Cămin pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 45.000 lei 

- Camera Agricolă Mureş 39.000 lei 

- Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” Târnăveni 991.000 lei 

- Spitalul Clinic Judeţean Mureş 1.508.000 lei 

De asemenea, în urma solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile 
subordonate, se propune redistribuirea unor sume între articole şi aliniate în cadrul 
aceluiaşi capitol, respectiv următoarele redistribuiri de sume prin:  
 diminuarea prevederilor  pe  capitole bugetare 

Capitol 51 – Autorităţi executive  

- Cheltuieli de personal -306.000 lei 

 

Capitol 54  

 - Serviciul Salvamont Salvaspeo 

- Cheltuieli de personal -8.000 lei 

         - Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean - bunuri şi servicii – 
101.000 lei  

 
Capitol 65 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin – bunuri şi servicii - 

78.000 lei  

Capitol 67 

-  PT Restaurare Muzeul de Vânătoare Castel Gurghiu – 14.000 lei 

- Biblioteca Judeţeană Mureş – American Corner - Sistem de protecţie 

antiefracţie    -  2.000 lei 

- Biblioteca Judeţeană Mureş – bunuri şi servicii – 59.000 lei 

- Muzeul Judeţean Mureş – bunuri şi servicii – 66.000 lei  

- Ansamblul Artistic Mureşul – bunuri şi servicii – 76.000 lei 

- Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel – bunuri şi servicii – 32.000 lei 

- Filarmonica de Stat Tg.Mureş – bunuri şi servicii – 357.000 lei 

- Redacţia Revistei Vatra – bunuri şi servicii – 12.000 lei 

- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş – 

bunuri şi servicii – 25.000 lei  

Capitol 68 

- Lucrări reabilitare Corp B - sediu DGASPC Mureş -30.000 lei 

- Lucrări reparaţii corp A- sediu DGASPC Mureş -30.000 lei 

- Igienizări interioare CRCDN Tg. Mureş, str. Branului -2.000 lei 

- Igienizări interioare CRCDN Tg. Mureş, str. Slatina -2.000 lei 

- Igienizări interioare CRCDN Tg. Mureş, str. Trebely 3-2.000 lei 

- Ceuaşu de Câmpie - str. Bala - Igienizări interioare CRCDN Tg. Mureş -2.000 lei 

- Reparaţii gard CTF Târnăveni –Plevnei – 3.000 lei 

- Refacere trotuar CTF Târnăveni – Lebedei – 1.000 lei 

- Reparaţii exterioare CTF Şincai – 3.000 lei 

- Refacere acoperiş la 4 case Bălăuşeri şi Câmpeniţa – 3.000 lei 

- Lucrări de igienizare la CTF Zau de Câmpie – 1.000 lei 

- Lucrări montare gresie exterior - CTF Sângeorgiu de Pădure – 2.000 lei 

- Lucrări de reparaţii acoperiş la CTF Subcetate, reparaţii gard – 4.500 lei 

- Lucrări de înlocuire a scării parter-mansardă la sediul Complexului CTF Petelea 

– 6.000 lei 



- Zugrăvire interioară integrală a Centrului Materna – 2.000 lei 

- Lucrări reparaţii, întreţinere şi igienizare interioară - Corp A CIA Căpuşu de 

Câmpie – 500 lei 

- Lucrări reparaţii, întreţinere şi igienizare interioară  Corp B – CIA Căpuşu de 

Câmpie 4.800 lei 

- Lucrări reparaţii, întreţinere şi igienizare interior şi exterior – CITO CIA Căpuşu 

de Câmpie -3.700 lei 

- Lucrări reparaţii, întreţinere şi igienizare interior şi exterior – LP CIA Căpuşu de 

Câmpie – 3.000 lei 

- Cheltuieli curente  CIA Căpuşu de Câmpie – 14.000 lei 

- Reparaţii generale la corp clădire C2 CIA Sighişoara – 13.500 lei 

- Cămin pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos – bunuri şi servicii – 32.000 lei 

 
Capitol 83 

- Camera Agricolă Mureş – bunuri şi servicii – 39.000 lei 

 

Capitol 84 

- Drumuri şi poduri – asigurarea calităţii şi a controlului tehnic -5.000 lei 

 

 Suplimentarea prevederilor pe  capitole bugetare 

 

Capitol 51  

- Autorităţi executive – bunuri şi servicii 306.000 lei  

Capitol 54  

Serviciul Salvamont Salvaspeo 

- Bunuri şi servicii  8.000 lei 

- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor – bunuri şi servicii 12.000 lei 

 

Capitol 65  

- Centrul Şcolar  pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg.Mureş – bunuri şi servicii 

33.000 lei 

- Centrul Şcolar  pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tg.Mureş – bunuri şi servicii 

87.000 lei 

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş – bunuri şi servicii 

60.000 lei 

Capitol 67  

- Muzeul Judeţean Mureş – bunuri şi servicii 10.000 lei 

- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională  şi Educaţie Artistică Mureş – 

bunuri şi servicii 6.000 lei  

- Redacţia Revistei Vatra – bunuri şi servicii 15.000 lei 

- Filarmonica de Stat Tg.Mureş – bunuri şi servicii 80.000 lei  

- Bază de date pentru săpături arheologice Cetatea Medievală şi biblioteca 

Muzeului (2 buc) 14.000 lei 

- Biblioteca Judeţeană Mureş – American Corner - Videoproiector 5.800 lei 

- Biblioteca Judeţeană Mureş – American Corner - Bunuri şi servicii 12.235 lei 

- Redacţia Revistei Lato – bunuri şi servicii 4.000 lei 

 
Capitol 68 



- Lucrări reparaţii clădire arhivă- sediu DGASPC Mureş 30.000 lei 

- Refacere ferestre la 4 case Bălăuşeri şi Câmpeniţa 13.000 lei 

- Lucrări de igienizare şi întreţinere la 5 CTF şi 1 garaj DGASPC Mureş 20.500 lei 

- Implementare program informatic D-Smart  DGASPC Mureş 30.000 lei 

- Lucrări reparaţii acoperiş CIA Căpuşu de Câmpie - Corp A  26.000 lei 

- CIA Sighişoara - cheltuieli curente 13.500 lei 

 

Capitol 83 

- Camera Agricolă Mureş - utilităţi  2.000 lei 

 
Capitol 84 

-  Reabilitare pod pe DJ 106 peste Valea Şaeş, km 87+164 (PT+execuţie) 5.000 lei  

 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tg.Mureş, prin adresa nr.6410/2013 înregistrată 

la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.22805/26.11.2013, ne comunică următoarele: 

Datorită cerinţelor impuse urmare a auditului AACR efectuat în vederea 

prelungirii valabilităţii certificatului de autorizare a aeroportului, a fost necesară 

luarea de urgenţă a măsurilor corective solicitate, majoritatea dintre acestea fiind 

necesar a fi incluse de urgenţă pe lista de investiţii/reparaţii aferentă BVC 2013. 

În vederea iniţierii şi finalizării, până la sfârşitul anului, a procedurilor de 

achiziţie a serviciilor/produselor/lucrărilor propuse, precum şi pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate faţă de AACR, se solicită redistribuirea sumelor rezultate din 

unele economii sau renunţări la unele obiective cuprinse în lista de investiţii şi 

reparaţii, după cum urmează: 

 Se diminuează următoarele poziţii din lista de investiţii : 

 

Investiţii finanţate din bugetul local: 

- „Analizator de calitate a energiei (pt. uzina electrică şi echipamente) de 

400 Hz mentenanţă 1 buc” cu suma de 45.000 lei; 

- „Lucrări de balizaj şi sistem de iluminare platformă cu conformare la noile 

cerinţe de balizare (cf. proiect Icco)” cu suma de 550.000 lei; 

- „Lamă şi dispozitiv de fixare tractor 1 buc” cu suma de 40.000 lei; 

- „SF+PT hangar aeronave capacitate maximă A320” cu suma de 60.000 lei. 

 

 Se majorează următoarele poziţii din lista de investiţii : 

 

1. Investiţii finanţate din bugetul local: 

- „SF Remiză PSI” cu suma de 55.000 lei; 

- „Realizare hărţi aerodrom cu conformare la reglementările aeronautice” cu 

suma de 90.000 lei” 

- „Elaborare plan de management al faunei din perimetrul aeroportului şi 

zonele limitrofe” cu suma de 45.000 lei; 

- „Stâlpi iluminare platformă mobili şi retractabili (2 buc)” cu suma de 70.000 

lei; 

- „Unitate de încălzire cu aer cald (heater)” cu suma de 115.000 lei; 

- „Proiect amenajare RESA (Runway End Safety Area)” cu suma de 35.000 lei; 

- „Utilaj de tractare echipament de împrăştiere substanţe solide pe pistă ( 1 

buc)” cu suma de 160.000 lei; 



- „Aparate de respiraţie individuală pentru salvare şi stingere incendii (4 

buc)” cu suma de 35.000 lei; 

- „Server Proliant  DL380 G7 Xeon Core Quad E 5606 (2 buc)” cu suma de 

19.000 lei; 

- „Windows 2008 Server (2 buc)” cu suma de 8.000 lei; 

- „UPS 1000 VA, Rack mountable (1 buc)” cu suma de 3.000 lei”; 

- „Studiu de determinare a capacității portante a suprafețelor de mișcare” cu 

suma de 53.000 lei; 

- „Calculatoare (2 buc)” cu suma de 7.000 lei. 

 

1. Investiţii finanţate din veniturile proprii ale regiei: 

- „Dotări  independente pentru obiectiv "Extindere şi copertină faţadă sudică 

aerogară"” cu  suma de 165.000 lei; 

- „Stâlpi delimitare interior/exterior cu bandă retractabilă” cu suma de 

55.000 lei. 

Investiţii finanţate din tariful de securitate: 

- „Mentenanţă şi piese stoc tampon pentru TVCI, control acces şi alarmare” 

cu suma de 82.000; 

- „Remediere riscuri identificate la sistemele de securitate  (TVCI şi CA)” cu 

suma de 14.000 lei. 

4. Investiţii  finanţate din surse externe (credit furnizor): 

- „Autospecială PSI” cu suma de 1.650.000 lei. 

 

 Se diminuează următoarele poziţii din lista de reparaţii : 

- „Recolmatare rosturi la pista de aterizare decolare” cu suma de 283.000 

lei. 

 

 Se majorează/adaugă  următoarele poziţii în lista de reparaţii : 

- „Lucrări de placare cu alucobond” cu suma de 75.000 lei; 

- „Lucrări de refacere marcaje şi sisteme de semnalizare” cu suma de 22.500 

lei; 

- „Reparaţii la drumurile de serviciu echipamente aeroportuare cu legătură la 

platformele de operare aeronave” cu suma de 130.500 lei; 

- „Reparaţii dale izolate la pista de aterizare/decolare, cale de rulare şi 

platformă (suprafeţe de mişcare) 2000 mp” cu suma de 55.000 lei. 

 

Faţă 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 

 
 
 


