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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 

                                      din 29 ianuarie 2015 

privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș 
nr.317/2014, 332/2014 și 336/2014 pentru diminuarea, respectiv majorarea 

bugetului Consiliului Județean Mureș, precum și diminuarea bugetelor Spitalului 
Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni, pe anul 2014 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.1.236/22.I.2015 la proiectul de hotărâre privind 
validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.317/2014, 332/2014 și 
336/2014 pentru diminuarea, respectiv majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș, 
precum și diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal 
”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pe anul 2014, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

În conformitate cu OUG nr.74/03.12.2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2014 și unele măsuri bugetare, 

În conformitate cu HG nr.1139/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru 
unele unități administrativ-teritoriale, 

În baza art.19 și 82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. ”a”, ale art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1.Se validează Dispoziția nr.317/16.12.2014 pentru diminuarea bugetului Consiliului 
Județean Mureș pe anul 2014 cu suma de 268.900 lei. 

Art.2. Se validează Dispoziția nr.332/29.12.2014 pentru majorarea bugetului Consiliului 
Județean Mureș pe anul 2014 cu suma de 5.428.000 lei. 

Art.3. Se validează Dispoziția nr.336/30.12.2014 pentru diminuarea bugetelor Spitalului 
Clinic Județean Mureș și al Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 
pentru anul 2014. 

Art.4. De executarea prezentei hotărâri răspund Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul 
Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni și Direcţia Economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş 

 

PREŞEDINTE                                                                    Avizat pentru legalitate                                                               

Ciprian Dobre                                                                                      SECRETAR 

                                                                                                                                                        Paul Cosma 
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Nr. 1.236/22.I.2015 
Dosar VI D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului 
Județean Mureș nr.317/2014, 332/2014 și 336/2014 pentru diminuarea, 

respectiv majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș, precum și 
diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal 

”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pe anul 2014 

 

 

În conformitate cu art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, ”cu sumele aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția 
Guvernului, precum și cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin 
acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin 
dispoziție a autorității executive, potrivit legii, urmând ca la prima ședință a 
autorității deliberative să se valideze modificările respective”. 
În acest context, prin art. 21 din OUG nr.74/2014, Consiliului Județean Mureș i-au 
fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în scopul achitării arieratelor înregistrate la data de 31 octombrie 
2014 în contabilitatea Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 
Deoarece la această dată spitalul public menționat a plătit toate facturile 
restante și nu mai înregistrează arierate se impune diminuarea bugetului 
Consiliului Județean Mureș cu suma de 268.900 lei și comunicarea modificării 
operate către Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art.23 
ale actului normativ menționat. Diminuarea bugetului Spitalului Municipal 
”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni a fost aprobată prin Dispoziția 
nr.317/16.12.2014 pentru diminuarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 
2014 cu suma de 268.900 lei. 
Ulterior, prin Hotărârea de Guvern nr.1139/2014 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2014, pentru unele unități administrativ-teritoriale, bugetului județean i-a 
fost alocată suma de 5.428.000 lei. Art.2 al actului normativ menționat precizează 
că sumele alocate și rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă 
în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor, cu aceeași destinație 
pentru care aceste fonduri au fost alocate. Datorită faptului că suma alocată nu a 
putut fi utilizată până la sfârșitul anului, suma menționată a fost inclusă în fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale. Modificarea menționată a 
fost aprobată prin Dispoziția nr.332/29.12.2014 pentru majorarea bugetului 
Consiliului Județean Mureș pe anul 2014 cu suma de 5.428.000 lei. 
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De asemenea, prin adresele nr.20.123/30.12.2014 şi 15.764/30.12.2014 ale 
Spitalului  Clinic Judeţean Mureş şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 
Târnăveni se comunică ultimele modificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2014. Modificările intervenite privesc diminuări sau suplimentări la 
diverse categorii de venituri, reprezentând o diminuare a bugetului Spitalului 
Clinic Județean Mureș în sumă de 4.893.259 lei, iar a bugetului Spitalului 
Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni în sumă de 1.625.196 lei. 
Modificările menționate au fost aprobate prin Dispoziția nr.336/30.12.2014 privind 
diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și al Spitalului Municipal 
”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2014. 
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                          DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Ciprian Dobre                                                                                    Bartha Iosif     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Gabriela Vaida 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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