PROIECT

HOTĂRÂREA NR.________
din _______________2015
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15.481/7.08.2015 la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit Deciziei Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș
nr.265.892/04.08.2015,
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. Art.1 se modifică și se completează după cum urmează:
”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015 la venituri
în sumă de 319.871.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 385.009.000 lei,
pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare.”
2. Art.6 se modifică și se completează după cum urmează:
”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
nr.2/1 până la nr.2/161.”
3. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/1, 2/22, 2/23, 2/29/a, 2/31, 2/42, 2/50,
2/51, 2/62, 2/63, 2/75, 2/76, 2/77, 2/98/a, 2/119, 2/139, 3/a, 3/9, 3/12,
3/13, 7/c, 8/a și 9/b se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 1/1/c,
1/2/b, 2/1/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/29/b, 2/31/a, 2/42/a, 2/50/a, 2/51/a,
2/62/a, 2/63/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/98/b, 2/119/a, 2/139/a, 3/b,
3/9/a, 3/12/a, 3/13/a, 7/d, 8/b și 9/c.
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4. După anexa 2/156 se introduc 5 de anexe noi, nr.2/157, 2/158, 2/159,
2/160 și 2/161.
Art.II. Anexele nr.1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/29/b, 2/31/a,
2/42/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/98/b,
2/119/a, 2/139/a, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/161, 3/b, 3/9/a, 3/12/a,
3/13/a, 7/d, 8/b și 9/c 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
Ciprian Dobre

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 15.481/7.08.2015
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.
Prin Adresa nr.15275/05.08.2015 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Mureş, ca urmare a Ordonanţei de Guvern nr.20/2015 privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 2015, ne comunică suplimentarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş cu următoarele sume:
-852.000 lei,contribuţii pentru salarizarea personalului neclerical potrivit OG
nr.15/2015 începând cu 1 octombrie 2015, prin care contribuţia lunară se
modifică de la nivelul valorii de referinţă la nivelul salarului de bază minim
brut pe ţară;
-10.609.790 lei,sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale;
-5.433.210 lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit;
În acest sens propunem majorarea bugetului pe surse de venit cu sumele mai
sus amintite.
În urma analizării solicitărilor primite de la instituţiile subordonate şi finanţate
de către Consiliul Judeţean se propun alocarea următoarelor sume:
-2.701.000 lei,la capitolul Autorităţi executive ;
-100.000 lei,pentru Sisteme IT aparat propriu Consiliul Judeţean;
-100.000 lei,pentru Patrimoniu iniţial Asociaţia Tg-Mureş 2021 potrivit Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.81/2015;
-22.000 lei,pentru Centrul Militar potrivit adresei nr.15166/04.08.2015 pentru
achiziţionarea unei autoutilitare;
-46.000 lei,pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2,potrivit adresei
nr.1627/05.08.2015 din care 40.000 lei pentru întocmirea documentaţiei
tehnico-economice pentru un cabinet medical şcolar şi 6.000 lei pentru
achiziţionarea unei table interactive denumită ”Tablă interactivă Mimio Teach
Wireless”,utilă în desfăşurarea procesului instructiv educativ ;
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-20.000 lei,pentru Biblioteca Judeţeană,potrivit adresei nr.15189/05.08.2015
pentru achiziţia serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice la
obiectivul de investiţii ”Restaurare frescă-Biblioteca Teleki”,în vederea
obţinerii avizelor în faza de D.A.L.I. şi P.A.C.;
-1.672.000 lei, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului potrivit adresei nr.14442/23.07.2015 din care 375.000 lei pentru
Realizare împrejmuire şi căi de acces la CIA Reghin şi 1.297.000 lei pentru
Amenajare bucătărie şi sală de mese nla CRRN Reghin;
-11.382.000 lei, sumă solicitată de Direcţia Tehnică potrivit Notei interne
nr.15395/06.08.2015,din care: 150.000 lei pentru Servicii pregătitoare aferente
întreţinerii şi reparării drumurilor publice, 8.182.000 lei pentru Lucrări şi
servicii privind întreţinerea periodic a drumurilor publice-Întreţinerea drumuri
prin pietruiri şi 3.050.000 lei pentru Obiective de investiţii defalcate astfel:
-1.800.000 lei,pentru Documentaţii tehnico-economice Modernizarea DJ151B şi
DJ 142,Ungheni( DN15)-Tîrnăveni( DN 14A) judeţul Mureş;
-30.000 lei,pentru Documentaţii tehnico-economice Modernizarea DJ152A,
DJ151A
şi
DJ151,Tg-Mureş(DN15E)-Band-Şăulia-Sărmaşu-lim.Jud.Bistriţa
Năsăud,Jud.Mureş;
-20.000 lei,pentru Documentaţii tehnico-economice Modernizare DJ106 AgnitaSighişoara,km82+535-100+935,Judeţul Mureş;
-1.200.000 lei,pentru Documentaţii tehnice noi.
Prin adresa nr.12966/03.08.2015,Camera Agricolă Judeţeană,solicită majorarea
veniturilor proprii cu suma de 5.000 lei,sumă care va fi utilizată pentru
achiziţionarea a 4 Licenţe Microsoft office.
Aceste reaşezări se regăsesc în anexele nr.1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/a, 2/22/a,
2/23/a, 2/29/b, 2/31/a, 2/42/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/75/a,
2/76/a, 2/77/a, 2/98/b, 2/119/a, 2/139/a, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160,
2/161, 3/b, 3/9/a, 3/12/a, 3/13/a, 7/d, 8/b şi nr.9/c.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana
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