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PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR._____ 

                                   din 18 iunie 2015 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.11.311/12.06.2015 la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 

hotărăşte: 

 

Art.I.  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/2015 privind aprobarea 
bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Anexa nr.10/a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.10/b. 

2. Art.91 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.91. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform 
anexelor nr.11, 11/1 și 11/2.” 

3. Anexa 11 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.11/a. 

Art.II.  Anexele nr.10/b, 11/a și 11/2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.III.  De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și 
direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                         Avizat pentru legalitate                                                               
Ciprian Dobre                                                                          SECRETAR 
                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr. 11.311/ 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pentru anul 2015 

 

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. 

În data de 30.04.2015 s-a semnat Contractul de Finanţare pentru 
implementarea proiectului ”United  Networks-iniţiativă integrată pentru 
incluziunea socială a comunităţilor marginalizate” program derulat în cadrul 
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE),2009-2014 în 
valoare de 1.334.750 lei între Fondul Român de Dezvoltare Socială şi ASOCIAŢIA 
“CARITAS-ASISTENŢĂ SOCIALĂ”-FILIALA ORGANIZAŢIEI CARITAS ALBA IULIA în 
calitate de Promotor de Proiect. 

În data de 19.05.2015 s-a semnat Acordul de Parteneriat între Asociaţia Caritas-
Asistenţă Socială  Filiala Alba Iulia  şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş privind derularea proiectului mai susamintit.  

Prin adresa nr.11186/11.06.2015 Direcţia de Asistenţă şi Protecţia Copilului 
Mureş,ne solicită cuprinderea sumei de 32.000 lei în bugetul fondurilor externe 
nerambursabile pentru finanţarea acestui proiect. 

Propunem aprobarea sumei respective,modificările se regăsesc în anexele 
nr.10/b,11/a şi nr.11/2. 

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

 

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Ciprian Dobre                                                         Alin Mărginean                                                              

 

                             Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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