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PROIECT 

   Nr.21.063/20.08.2019 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din __________ 2019 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 
2019  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare  nr.21065/20.08.2019 al Președintelui Consiliului 
Județean Mureș, Raportul de specialitate al Serviciului Buget 
nr.21091/21.08.2019, Raportul Serviciului Juridic nr.21535/23.08.2019, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, 

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.1/2019 privind utilizarea în anul 
2019 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor 
temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de 
dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
1. Art.1 și 2 se modifică și vor avea următorul conținut: 
”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 21.087.000 lei din 
excedentul cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de 
funcționare. 
Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 79.913.000 lei din 
excedentul cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de 
dezvoltare. ” 
 
Art.II. 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 794.419.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 895.419.000 lei, conform 
anexei nr.1/f.” 
 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   2/2 
 

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 3/190.” 
 
3. Anexele nr. nr. 1/e, 2/e, 2/1/d, 2/2/d, 3/1, 3/4, 3/7, 3/9, 3/14/a, 3/20, 

3/27, 3/36, 3/71/a, 3/74/b, 3/78, 3/79, 3/83, 3/86, 3/87/c, 4/c, 4/1, 4/3, 
4/4, 4/6, 5/1/c, 7/d, 8/b, 9/a și 10a se modifică și se înlocuiesc cu anexele  
nr. 1/f, 2/f, 2/1/e, 2/2/e, 3/1/a, 3/4/a, 3/7/a, 3/9/a, 3/14/b, 3/20/a, 
3/27/a, 3/36/a, 3/71/b, 3/74/c, 3/78/a, 3/79/a, 3/83/a, 3/86/a, 3/87/d, 
4/d, 4/1/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/6/a, 5/1/d, 7/e, 8/c, 9/b și 10b . 
 

4. După anexa nr.3/185 se introduc cinci anexe noi, nr. 3/186, nr.3/187, 
nr.3/188, nr.3/189 și nr.3/190. 

 
Art.III. Anexele nr.1/f, 2/f, 2/1/e, 2/2/e, 3/1/a, 3/4/a, 3/7/a, 3/9/a, 3/14/b, 
3/20/a, 3/27/a, 3/36/a, 3/71/b, 3/74/c, 3/78/a, 3/79/a, 3/83/a, 3/86/a, 
3/87/d,  3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 4/d, 4/1/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/6/a, 
5/1/d, 7/e, 8/c, 9/b și 10b  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.IV. 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                                                    
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