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                                     Nr. 1142/16.01.2020 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.________ 

                               din __________ 2020  

 
privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș 

nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea bugetului 
Județului Mureș pentru anul 2019 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 1132/16.01.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Mureș,raportul de specialitate al Serviciului buget nr.                   
1231/16.01.2020 ,raportul Serviciului juridic nr.1238/1601.2020, precum și 
avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.82 alin(1)  din Legea nr.273/2006 a finanțelor 
publice locale cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.87 alin.(2),art.88,art.173 alin(1) lit. „ b”coroborate 
cu cele ale alin(3) lit.”a” precum şi cele ale art.182 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș 
nr.615/24.12.2019 privind diminuarea bugetului Județului Mureș pe anul 2019 
cu suma de 225.000 lei. 

Art.2.Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș 
nr.617/30.12.2019 privind majorarea bugetului Județului Mureș pe anul 2019 cu 
suma de 8.500.000 lei.                 

Art.3.De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                            Avizat pentru legalitate 

                                                                      SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                          
                                        Péter Ferenc                                                                      Paul Cosma 
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Nr.1132/16.01.2020               

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind validarea  Dispozițiilor Președintelui 

Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv 

majorarea bugetului Județului Mureș pentru anul 2019 

 

În conformitate cu prevederile articolului 82 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu sumele 

aprobate prin hotărâre a Guvernului,din fondurile de rezervă bugetară și de 

intervenție la dispoziția Guvernului,precum și cu alte sume alocate de la bugetul de 

stat sau retrase prin acte normative se majorează,respectiv se diminuează,bugetele 

locale prin dispoziție a autorității executive,potrivit legii,urmând ca la prima ședință 

a autorității deliberative să se valideze modificările respective. 

În cursul anului 2019,bugetul Județului Mureș,prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Mureș nr.615/24.12.2019,a fost diminuat cu suma de 225.000 lei,iar prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.617/30.12.2019,a fost majorat 

cu suma de 8.500.000 lei. 

Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.173 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr.1231/16.01.2020             

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind validarea Dispozițiilor Președintelui 
Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, 
respectiv majorarea bugetului Județului Mureș   pentru  anul 2019 

 

În conformitate cu prevederile articolului 82 alin (1)din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,cu 
sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului,din fondurile de rezervă bugetară 
și de intervenție la dispoziția Guvernului,precum și cu alte sume alocate de la 
bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează,respectiv se 
diminuează,bugetele locale prin dispoziție a autorității executive,potrivit 
legii,urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să se valideze 
modificările respective. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș 
nr.615/24.12.2019,bugetul Județului Mureș pentru anul 2019 a fost diminuat cu 
suma de 225.000 lei,întrucât prin adresa  nr.34556/2019,Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a comunicat diminuarea 
transferurilor pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 
cu suma mai sus amintită. 

Totodată în data de 30 decembrie 2019 s-a aprobat majorarea bugetului 
Județului Mureș în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș 
nr.617/30.12.2019, cu suma de 8.500.000 lei,sumă alocată autorității județene 
potrivit Hotărârii de Guvern nr.977/2019 privind alocarea unor sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019.   

Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus 
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 

 

                            

 

                                   Întocmit  Şef serviciu Ioana Tcaciuc 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre  privind validarea  Dispozițiilor Președintelui Consiliului 
Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea 
bugetului Județului Mureș pentru anul 2019 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 1132 din 16.01.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 

verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 

corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și 

respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 

care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

art.87 alin.(2), ale art.88, ale art.173 alin (1), lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) 

lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Conform prevederilor art.88 din O.U.G nr.57/2019, ”bugetele locale ale 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se execută şi 

se raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale”. 

Astfel, potrivit prevederilor art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, ”cu sumele aprobate prin hotărâre a 

Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 

precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se 

majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, 

potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze 

modificările respective”. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că, prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615/2019 bugetul Județului Mureș pe anul 2019 

a fost diminuat  cu suma de 225.000 lei, iar prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Mureș nr.617/2019 a fost majorat cu suma de 8.500.000 lei. Astfel, potrivit 

prevederilor art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006, la prima şedinţă a autorităţii 

deliberative, aceste modificări trebuie să  se valideze. 

   Nr.1238/16.01.2020 

   Dosar nr. IX/B/1 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din OUG nr.57/2019, resursele financiare de care 

dispun autoritățile administrației publice locale trebuie să fie corelate cu competența și 

atribuțiile prevăzute de lege. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3), lit. „a” 

din OUG nr.57/2019, Consiliul Județean Mureș, aprobă, la propunerea președintelui 

consiliului județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a 

rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 

81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind validarea  

Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind 

diminuarea,respectiv majorarea bugetului Județului Mureș pentru anul 2019, ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Lefter Erika – 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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