
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 

 

PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.___ 

din 5 martie 2015 

privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, 
pentru anul 2015 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.4.031/4.03.2015 a Direcţiei Economice la 

proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate; 

Potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(3) şi art.47 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

hotărăşte: 

 

Art.1.Anexa nr.9 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015, se  modifică 
şi se înlocuieşte cu anexa 9/a, care face parte integrantă  din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică 
şi Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 
 
 

 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                            Avizat pentru legalitate                                                               
Ciprian Dobre                        SECRETAR                                                                                                                                                                              

Paul Cosma 
 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr. 4.031/4.03.2015 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  pentru modificarea anexei nr.9 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015 

 

 În luna februarie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice a publicat o nouă versiune a Programului Operaţional 
Regional,document supus negocierilor cu reprezentanţii Comisiei Europene. 

Potrivit prevederilor Axei 6,intitulat „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
importanţă regională” prin POR 2014-2020 vor fi finanţate doar lucrări de 
MODERNIZARE a drumurilor judeţene, NU şi de reabilitare a acestora, aşa cum 
se prevedea în variantele iniţiale ale POR. 

Ca urmare a acestora,documentaţiile tehnice elaborate trebuie să se refere la 
modernizarea drumurilor judeţene. 

În acest sens prin adresa nr. 3975/003.03.2015  Direcţia Tehnică solicită 
detalierea  poziţiilor globale IIE1 şi IIE4 ,înlocuirea sintagmei “Reabilitarea şi 
modernizarea”cu “Modernizarea “la poziţia IIE1 literele a,b,c şi modificarea 
denumirii unor obiective  în cadrul anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş. 

Aceste modificări se regăsesc în anexa nr.9/a 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Ciprian Dobre                                                                      Bartha Iosif 

 

 

                          Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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