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HOTĂRÂREA NR.39 
din 31 martie 2016 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.5.439/28.03.2016 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Mureș pe anul 2016, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 
Ținând cont de Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de 
finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările ulterioare, 
În conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 
Art.I.  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2016 privind aprobarea bugetului județului 
Mureș pe anul 2016, 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 Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 la venituri în sumă de 
270.088.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 378.409.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi 
secţiune de dezvoltare.” 

2. Art.5 se modifică și va avea următorul conținut: 
”Art.5. Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 
5.348.242 lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaj între veniturile 
şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit 
bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2016, aferente secțiunii de funcționare.” 

3. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut: 
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor finanțate 
integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș, cu detalierea cheltuielilor pe 
articole și alineate conform anexelor nr.2, de la nr.2/1 până la nr.2/160.” 

4. Anexele nr.1, 1/1, 1/2, 2/32, 2/36, 2/50, 2/94, 2/98, 3, 3/12, 4/2, 7 şi nr.9/a se modifică 
și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/32/a, 2/36/a, 2/50/a, 2/94/a, 2/98/a, 
3/a, 3/12/a, 4/2/a, 7/a şi nr.9/b. 

5. După anexa 2/114 se introduc 46 de anexe noi, nr. 2/115, 2/116, 2/117, 2/118, 2/119, 
2/120, 2/121/, 2/122, 2/123, 2/124, 2/125, 2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 
2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/136, 2/137, 2/138, 2/139, 2/140, 2/141, 2/142, 2/143, 
2/144, 2/145, 2/146, 2/147, 2/148, 2/149, 2/150, 2/151, 2/152, 2/153, 2/154, 2/155, 
2/156, 2/157, 2/158, 2/159 și 2/160. 
Art.II. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/32/a, 2/36/a, 2/50/a, 2/94/a, 2/98/a, 2/115, 
2/116, 2/117, 2/118, 2/119, 2/120, 2/121/, 2/122, 2/123, 2/124, 2/125, 2/126, 2/127, 
2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/136, 2/137, 2/138, 2/139, 
2/140, 2/141, 2/142, 2/143, 2/144, 2/145, 2/146, 2/147, 2/148, 2/149, 2/150, 2/151, 
2/152, 2/153, 2/154, 2/155, 2/156, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 3/a, 3/12/a, 4/2/a, 7/a şi 
nr.9/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. 
 
PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează                                                             
Ciprian Dobre          SECRETAR                                                                                                                                    

Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot039_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot039_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot039_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot039_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot039_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot039_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa3_hot039_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa4_hot039_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa7a_hot039_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa9b_hot039_2016.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr. 5439/28.03.2016 
Dosar VI D/1 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a judeţului 

Mureş pe anul 2016 
 

 
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba 
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
de principali de credite.  
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, art.1^2 alin (2), autoritatea 
finanţatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru finanţarea programului/ 
programelor proritar/prioritare şi va constitui un fond pentru finanţarea nerambursabilă a 
nevoilor culturale de urgenţă reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai puţin de 
2% din bugetul aprobat pe “Proiecte culturale”. 
Întrucât  prin  anexa nr.2/50 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.7/2016 a fost aprobată 
suma de 600.000 lei, propunem constituirea acestui fond potrivit detalierii “Proiecte 
culturale de urgenţă” în sumă de 48.000 lei prin diminuarea cu aceeaşi sumă a detalierii 
nr.2/50 „Proiecte culturale”. 
Prin adresa nr.251801/11.03.2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
ne comunică alocarea  sumei de 40.000 lei pentru finanţarea acţiunilor pe anul 2016 privind 
reducerea riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrată în 
clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public situată în Municipiul Tîrgu Mureş, 
propunem majorarea bugetului judeţului Mureş cu suma respectivă pe parte de venituri şi 
cheltuieli. 
În baza adresei nr.743/23.03.2016, Căminul pentru persoane Vârstnice Ideciu de Jos ne 
solicită cuprinderea în buget a sumei de 53.000 lei, sumă care va fi virată de către Primăria 
Comunei Ideciu de Jos, reprezentând ultima tranşă a drepturilor salariale câştigate prin 
sentinţa nr.204/2012 şi sentinţa nr.3844/2012 din perioada când această instituţie era 
subordonată Primăriei Ideciu de Jos.                                          
Propunem majorarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos cu suma 
de 53.000 lei. 
Potrivit notei interne nr.5070/21.03.2016, Direcţia Tehnică solicită unele reaşezări în cadrul 
volumului bugetar aprobat în „Programul lucrărilor la drumurile Judeţene” precum şi 
alocarea unor sume pentru dotarea Serviciului de Întreţinere Drumuri Judeţene. 
Având în vedere că, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/2016 a fost aprobată 
participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, propunem aprobarea detalierilor 
pentru aceste activităţi. 
Prin adresa nr.4307/22.03.2016 Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 
solicită majorarea bugetului cu suma de 83.000 lei, provenită din contractele încheiate cu 
Direcţia de Sănătate Publică pentru sume alocate de la bugetul de stat, donaţii şi 
sponsorizări şi unele reaşezări în lista de investiţii pentru achiziţionarea unui echipament 
oftalmologic. 
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/32/a, 2/36/a, 2/50/a, 
2/94/a , 2/98/a, 2/115, 2/116, 2/117, 2/118, 2/119, 2/120, 2/121/, 2/122, 2/123, 2/124, 
2/125, 2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/136, 
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2/137, 2/138, 2/139, 2/140, 2/141, 2/142, 2/143, 2/144, 2/145, 2/146, 2/147, 2/148, 
2/149, 2/150, 2/151, 2/152, 2/153, 2/154, 2/155, 2/156, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 3/a, 
3/12/a, 4/2/a, 6/a, 7/a şi nr.9/b. 
 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  
Ciprian Dobre                                                              Alin Mărginean 
 
             

 
 

HOTĂRÂREA NR.40 
din 31 martie 2016 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.5/28.01.2016 privind acoperirea 
definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local 

pe anul 2014 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.5.439/24.03.2016 a Direcţiei Economice la proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.5/28.01.2016 privind 
acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul 
bugetului local pe anul 2014, precum și avizul comisiilor de specialitate, 
Ţinând seama de adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş înregistrată sub 
nr.4495/11.03.2016, 
Având în vedere prevederile OMFP nr.32/12.01.2016 pentru completarea Normelor privind  
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin OMFP nr.4075/18.12.2015, 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.5/2016 privind acoperirea definitivă, la 
31.12.2015, a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014 
se modifică după cum urmează: 
1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare în 
sumă de 20.659.723,56 lei, din excedentul bugetului local pe anul 2014.”                   
Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               
Ciprian Dobre                                                                             SECRETAR 
 
                                                                                                                                 Paul Cosma 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.5.439/24.03.2016 
Dosar VI D/1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.5/28.01.2016 privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de 
dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014 

 
Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015 a fost aprobat prin HCJ nr.16/2015 pe 
cele două secţiuni, secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform art.26 
alin.(2^1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit OMFP nr.32/12.01.2016 pentru completarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 aprobate prin OMFP nr.4075/18.12.2015 
 “Eventualele sume aflate la finele anului 2015 în conturile instituţiilor publice, indiferent 
de modalitatea de organizare şi finanţare, care potrivit legislaţiei în vigoare trebuie virate 
ordonatorilor de credite ierarhic superiori până la finele anului 2015 pot fi virate de 
instituţiile publice respective pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) 
depus la unităţile Trezoreriei Statului până la data de 14 ianuarie 2016, cu data de 31 
decembrie 2015”. 
Faţă de aceste precizări, în data de 13.01.2016 s-a restituit Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice suma de 24.000 lei, reprezentând subvenţii neutilizate 
pentru PUG comuna Viişoara, astfel deficitul secţiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2015 
este de 20.659.723,56 lei. 
Ţinând seama de cele de mai sus, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.5/28.01.2016 privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de 
dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014. 
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
PREŞEDINTE        DIRECTOR                                                                                                       
Ciprian Dobre                                                                          Alin Mărginean 
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