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Nr.19.050/30.07.2019 
Dosar VI D/1 

 

 

 

AMENDAMENT 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Județului Mureș pentru anul 2019 

 

 

 

 
Prin adresa nr.18.363/22.07.2019 Asociația Club Sportiv Tenis World solicită 
sprijinul autorității administrative de nivel județean în vederea organizării unui 
Turneu Internațional de Tenis în cadrul circuitului profesionist ATP. Astfel, 
propunem alocarea sumei de 40.000 lei pentru organizarea acestui Turneu 
Internațional prin diminuarea corespunzătoare a sumelor cuprinse în buget pentru 
Cofinanțarea activităților economice, sociale și culturale. 
De asemenea, prin adresa nr.18.936/29.07.2019 Spitalul Clinic Județean Mureș 
solicită majorarea suplimentară a bugetului propriu, ca urmare a valorificării de 
deșeuri rezultate din casări, cu suma de 4.000 lei, precum și modificarea valorilor 
repartizate pe obiectivele de investiții.  
Modificările propuse se regăsesc în proiectul de Hotărâre, precum și în anexele 
nr.1/d, 2/d, 2/1/d, 3/87/c, 3/185, 4/c, 5/1/c și 7/c. 
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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din __________ 2019 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 
2019  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare  nr.18.458/23.07.2019 al Președintelui Consiliului 
Județean Mureș, Raportul de specialitate al Serviciului Buget 
nr.18.459/23.07.2019, Raportul Serviciului Juridic nr.18.613/24.07.2019, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.14,alin (4) art. 19, alin (2) și art. 26 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. ”a”, coroborate  cu cele ale  
alin.(3), lit. ”a”, precum și cu cele ale art.182, alin.(1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

hotărăşte: 

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea 
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri 
bugetare, cu modificările și completările  ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 
”Art.1. Se aprobă bugetul general  al judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în 
sumă de 787.089.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 888.089.000 lei, conform 
anexei nr.1/d.” 
 
2. Art.5 se modifică și va avea următorul conținut: 
”Art.5.  Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș şi al 
instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul Judeţului Mureş, cu 
detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate conform anexelor nr.3, de la 
nr.3/1 până la 3/185.” 
 
3. Anexele nr. 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/b, 3/8, 3/87/b, 4/b, 4/10, 5/1/b, 5/2/a, 

7/b, 8/a și 11 se modifică și se înlocuiesc cu anexele  nr. 1/d, 2/d, 2/1/d, 
2/2/c, 3/8/a, 3/187/c, 4/c, 4/10/a, 5/1/c, 5/2/b, 7/c, 8/b și 11/a. 
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4. După anexa nr.3/184 se introduce o anexă nouă, nr. 3/185. 
 

 
Art.II. Anexele nr. 1/d, 2/d, 2/1/d, 2/2/c, 3/8/a, 3/187/c, 3/185, 4/c, 
4/10/a, 5/1/c, 5/2/b, 7/c, 8/b și 11/a fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş 

și  direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea sa la îndeplinire. 

 

 
PREŞEDINTE                                                            Avizat pentru legalitate                                                               
Péter Ferenc                                                                             SECRETAR                                                    

                                                                            Paul Cosma 
 


