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  PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _________ 2020 

         privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.____/______.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.____/______.2020, raportul 

Serviciului juridic nr.____/______.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

În baza Hotărârii de Guvern, nr.329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru 
acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă 
la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2020, precum și completarea  art.2 din Hotărârea Guvernului 
nr.201 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru 
carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, 

Având în vedere prevederile art. 19, alin (2) a art. 26 și a art. 82 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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 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. 17/2020 privind aprobarea bugetului 

general al Județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.1. Se aprobă bugetul general  al judeţului Mureş pe anul 2020 la venituri în sumă de 

812.597.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 914.097.000 lei, conform anexei nr.1/g.” 

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 3/196.” 

3. Anexele  nr.1/f, 2/e, 2/1/d, 3/36/d, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 4/f, 5/1/f și 9/b  se 

modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/g, 2/f , 2/1/e, 3/36/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 

4/f, 5/1/f și 9/c. 

4. După anexa nr.3/195 se  introduce  o anexă nouă, nr.3/196. 

Art.II. Anexele nr. 1/g, 2/f , 2/1/e, 3/36/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 3/196, 4/f, 5/1/f și 

9/c  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate, 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 GENERAL                                                   

                                                                            Paul Cosma 


