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                                Nr. 4959/24.02.2022                                                                   PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din __________ 2022 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 
2022  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare  nr.4949/24.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, Raportul de specialitate al Serviciului Buget nr.4972/24.02.2022, Raportul 
Serviciului Juridic nr.4982/24.02.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.14, alin (4) art. 19, și art. 26 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.10/2022 privind aprobarea bugetului 
general al Județului Mureș pentru anul 2022, 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 2022 la venituri în sumă de 
877.577.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 952.065.000 lei, conform anexei nr. 1/a.” 

2. Anexele nr.1, 2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/48, 3/77, 3/78, 3/98, 3/99, 3/117, 6, 6/1, 8, 
10 și 11 se modifică și se înlocuiesc cu anexele  nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/1/a, 
3/2/a, 3/48/a, 3/77/a, 3/78/a, 3/98/a, 3/99/a, 3/117/a, 6/a, 6/1/a, 8/a, 10/a și 
11/a. 

3. După anexa nr.3/120 se introduc 90 de anexe noi, nr. 3/121- 3/210. 

4. Anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/1/a, 3/2/a, 3/48/a, 3/77/a, 3/78/a, 3/98/a, 
3/99/a, 3/117/a, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 
3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 
3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 
3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 
3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181,3/182, 3/183, 3/184, 
3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/201,3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 3/206, 
3/207, 3/208, 3/209, 3/210, 6/a, 6/1/a, 8/a, 10/a, și 11/a fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

5. Art.16. se modifică și va avea următorul conținut: 



 

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

”Se aprobă utilizarea în anul 2022 a sumei de 74.488.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.” 

6. Art.17. se modifică și va avea următorul conținut: 

”Se aprobă utilizarea în anul 2022 a sumei de 13.112.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de 
funcționare”. 

Art.II. 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 
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Nr. .4949/24.02.2022        

 

REFERAT DE APROBARE 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022  

 

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, 

ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, 

poate aproba modificarea și completarea bugetului propriu.  

Prin adresa nr.4097/16.02.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș solicită modificarea surselor de venit pentru proiectul "VIP – PLUS 

„Voluntariat –Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate 

copiilor din comunitățile vulnerabile" 

Prin nota internă nr.3979/15.02.2021 Direcția de Dezvoltare Regională și 

Implementare Proiecte solicită includerea în buget a sumei de 188.000 lei, necesare 

pentru plata corecțiilor financiare conform Notei de constatare nr.10945 a Autorității 

de Management pentru POCA, aferent proiectului ”Implementarea unor măsuri de 

simplificare a serviciilor pentru cetățenii la nivelul Consiliului Judetean Mureș” 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/2022 a fost aprobată participarea 

Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 

culturale și sociale de interes public județean. Defalcarea sumelor pe activități este 

conform anexelor 3/124-3/210. 

Prin nota internă nr.3986/15.02.2022, Direcția Tehnică a Direcția Tehnică propune 

modificări în Programul de drumuri în cadrul bugetului aprobat, conform Anexei 

10/a. 

Prin adresa nr.3900/14.02.2022 RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș transmite 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/2022 privind aprobarea ajutorului de stat, 

a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a 

bugetului de venituri și cheltuieli al RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș pe anul 

2022, astfel în Anexa nr.7/a sunt defalcate obiectivele de investiții aprobate prin 

hotărârea mai sus menționată. 

Prin adresa nr.4262/17.02.2022 Compania Aquaserv SA, solicită achiziționarea unui 

teren în Miercurea Nirajului, în vederea construirii unei stații de pompare apă 

potabilă în cadrul proiectului ”Alimentarea cu apă a UAT Crăciunești, Acățari, Bereni 

și Măgherani”. Suma estimată pentru această achiziție este 50.000 lei, și se cuprinde 

la capitolul 70„Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice. 
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Prin nota internă nr.4417/18.02.2022, Serviciul Deservire – Aprovizionare din cadrul 

Direcției Economice solicită includerea în buget a sumelor necesare achiziționării 

unui imobil aflat în vecinătatea Palatului Administrativ, situat pe str. Tineretului nr.2 

în Târgu Mureș. Având în vedere că autoritatea publică județeană se confruntă cu 

lipsa spațiului atât în ceea ce privește personalul propriu, instituțiile din subordine, 

cât și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în cadrul cărora are calitatea de 

membru fondator, acest imobil este necesar pentru asigurarea desfășurării în condiții 

bune a activităților administrației publice județene Se propune includerea în bugetul 

pe anul 2022 a sumei de 7.000.000 lei, din totalul ofertei de preț de 15.488.000 lei, 

urmând ca diferența să fie inclusă Lista programelor multianuale pentru anul 2023. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/1/a, 

3/2/a, 3/48/a, 3/77/a, 3/78/a, 3/98/a, 3/99/a, 3/117/a, 3/121, 3/122, 3/123, 

3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 

3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 

3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 

3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 

3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 

3/179, 3/180, 3/181,3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 

3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 

3/201,3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/210, 6/a, 6/1/a, 

8/a, 10/a, și 11/a 

Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 a fost depus pentru 

consultarea publicului în data de 16 februarie 2022, la avizierul instituției sub 

numărul 4192. 

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr. 4972/24.02.2022 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 
2022  

 

 

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Județean Mureș, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
principali de credite, poate aproba modificarea și completarea bugetului 
propriu. 

Prin adresa nr.4097/16.02.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș solicită modificarea surselor de venit pentru proiectul 
"VIP – PLUS „Voluntariat –Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile 
de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile" 

Prin nota internă nr.3979/15.02.2021 Direcția de Dezvoltare Regională și 
Implementare Proiecte solicită includerea în buget a sumei de 188.000 lei, 
necesare pentru plata corecțiilor financiare conform Notei de constatare 
nr.10945 a Autorității de Management pentru POCA, aferent proiectului 
”Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățenii la 
nivelul Consiliului Judetean Mureș” 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/2022 a fost aprobată 
participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și 
finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean. 
Defalcarea sumelor pe activități este conform anexelor 3/124-3/210. 

Prin nota internă nr.3986/15.02.2022, Direcția Tehnică a Direcția Tehnică 
propune modificări în Programul de drumuri în cadrul bugetului aprobat, 
conform Anexei 10/a. 

Prin adresa nr.3900/14.02.2022 RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș transmite 
Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/2022 privind aprobarea ajutorului 
de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 
precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al RA Aeroport Transilvania Târgu 
Mureș pe anul 2022, astfel în Anexa nr.7/a sunt defalcate obiectivele de 
investiții aprobate prin hotărârea mai sus menționată. 

Prin adresa nr.4262/17.02.2022 Compania Aquaserv SA, solicită achiziționarea 
unui teren în Miercurea Nirajului, în vederea construirii unei stații de pompare 
apă potabilă în cadrul proiectului ”Alimentarea cu apă a UAT Crăciunești, 
Acățari, Bereni și Măgherani”. Suma estimată pentru această achiziție este 
50.000 lei, și se cuprinde la capitolul 70„Alimentare cu apă și amenajări 
hidrotehnice. 

Prin nota internă nr.4417/18.02.2022, Serviciul Deservire – Aprovizionare din 
cadrul Direcției Economice solicită includerea în buget a sumelor necesare 
achiziționării unui imobil aflat în vecinătatea Palatului Administrativ, situat pe 
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str. Tineretului nr.2 în Târgu Mureș. Având în vedere că autoritatea publică 
județeană se confruntă cu lipsa spațiului atât în ceea ce privește personalul 
propriu, instituțiile din subordine, cât și asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară, în cadrul cărora are calitatea de membru fondator, acest 
imobil este necesar pentru asigurarea desfășurării în condiții bune a 
activităților administrației publice județene Se propune includerea în bugetul 
pe anul 2022 a sumei de 7.000.000 lei, din totalul ofertei de preț de 15.488.000 
lei, urmând ca diferența să fie inclusă Lista programelor multianuale pentru 
anul 2023. 

Prin adresa nr.4751/22.02.2022 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu 
Tîrnăveni a solicitat suplimentarea listei de investiții cu suma de 22.000 lei în 
vederea achiziționării unei hote PCR, finanțată din sponsorizări. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/1/a, 
3/2/a, 3/48/a, 3/77/a, 3/78/a, 3/98/a, 3/99/a, 3/117/a, 3/121, 3/122, 
3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 
3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 
3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 
3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 
3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 
3/178, 3/179, 3/180, 3/181,3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 
3/189, 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 
3/200, 3/201,3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/210, 
6/a, 6/1/a, 8/a, 10/a, și 11/a 

Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022 a fost depus 
pentru consultarea publicului în data de 16 februarie 2022, la avizierul 
instituției sub numărul 4192. 

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: Kádár Katalin, șef serviciu 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului 

Mureș pentru anul 2022  

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.4949/24.02.2022 şi în considerarea celor reținute în raportul 

de specialitate nr. 4972/24.02.2022 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 legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi 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.14 alin.(4), art.19 alin.(2), 

art.26, și ale art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.88, art.173 alin.(1), 

lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3), lit. „a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

În conformitate cu 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.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare: „pe parcursul exerciţiului 

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la 

alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de 

rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate 

ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica 

aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din 

calendarul bugetar”.  

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul 

administrativ supus aprobării se propune rectificarea bugetului general al Județului 

Mureș pentru anul 2022, având în vedere solicitările formulate de Direcția de 

Nr.4982/24.02.2022 

Dosar. IX/B/1 
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Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, Direcția Tehnică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, Direcția Generală de 

Asistență Socială Protecția Copilului Mureș și Compania Aquaserv S.A. 

De asemenea, se propune rectificarea bugetară având în vedere Hotărârea Consiliului 

de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș nr.3/2022 

privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților 

neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al RA 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș pe anul 2022.  

Rectificarea se impune și în urma solicitării din partea Serviciului Deservire – 

Aprovizionare din cadrul Direcției Economice a includerii în buget a sumelor necesare 

achiziționării unui imobil aflat în vecinătatea Palatului Administrativ, situat pe 

str.Tineretului, nr.2, Târgu Mureș, necesar pentru asigurarea desfășurării în condiții 

bune a activității administrației publice județene. 

De asemenea se impune rectificarea bugetului având în vedere Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.10/11.02.2022 prin care a fost aprobată participarea Consiliului 

Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și 

sociale de interes public județean, iar susținerea activităților este asigurată din 

bugetul județean.  

Proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.39 

alin.(3) din Legea nr.273/2006, prin raportare la prevederile art.19 alin.(2) din lege, 

fiind afișat la avizierul unității administrativ-teritoriale, demers în urma căruia nu au 

intervenit propuneri de modificare.  

În ceea ce privește normele de competență specifice activității autorității, precizăm 

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții specifice privind 

dezvoltarea economico-socială a judeţului, iar potrivit prevederilor alin.(3) lit.„a” 

aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al 

judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar.  

Menționăm totodată că, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de hotărâre 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella 
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