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HOTĂRÂREA NR. 152 
din 27 octombrie 2016 

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2016 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.20.262/25.X.2016 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2016, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 
Ținând cont de Hotărârea de Guvern nr.752/12.10.2016 privind alocarea unei sume din 
Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, 
pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de 
inundații, 
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 pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
1. Art.1 se modifică și se completează după cum urmează: 
”Art.1. Se aprobă bugetul județului Mureş pe anul 2016 la venituri și la cheltuieli în sumă de 
387.717.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare.” 
2. Art.6 se modifică și se completează după cum urmează: 
”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.2/187.” 
3. Anexele nr.1/e, 1/1/e, 1/2/c, 2/1/a, 2/2, 2/5, 2/9, 2/18/a, 2/20/c, 2/21, 2/22, 
2/23/a, 2/24, 2/26, 2/27, 2/29, 2/30/a, 2/31, 2/32/c, 2/33/a, 2/35, 2/36/b, 2/39/a, 
2/40/a, 2/41, 2/42, 2/43/a, 2/44, 2/46/a, 2/47, 2/56/a, 2/57/a, 2/58, 2/59/a, 2/60, 
2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 
2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/80, 2/81, 2/82, 
2/87/a, 2/93, 2/94/c, 2/95, 2/96, 2/109, 2/154, 3/d, 3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6, 
3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11, 3/12/b, 3/13/a, 4/1/c, 4/2/b, 6/a, 7/e, 8/d și 9/e  se 
modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/f, 1/1/f, 1/2/d, 2/1/b, 2/2/a, 2/5/a, 2/9/a, 
2/18/b, 2/20/d, 2/21/a, 2/22/a, 2/23/b, 2/24/a, 2/26/a, 2/27/a, 2/29/a, 2/30/b, 2/31/a, 
2/32/d, 2/33/b, 2/35/a, 2/36/c, 2/39/b, 2/40/b, 2/41/a, 2/42/a, 2/43/b, 2/44/a, 2/46/b, 
2/47/a, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/a, 2/59/b, 2/60/a, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 
2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/b, 2/74/b, 
2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/b, 2/79/b, 2/80/a, 2/81/a, 2/82/a, 2/87/b, 2/93/a, 
2/94/d, 2/95/a, 2/96/a, 2/109/a, 2/154/a, 3/e, 3/1/b, 3/2/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/a, 
3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 3/10/b, 3/11/a, 3/12/c, 3/13/b, 4/1/d, 4/2/c, 6/b, 7/f, 8/e și 9/f. 
4. După anexa 2/174 se introduc 12 anexe noi, nr.2/175, 2/176, 2/177, 2/178, 2/179, 
2/180, 2/181, 2/182, 2/183, 2/184, 2/185  și 2/186. 
Art.II.  Anexele nr.1/f, 1/1/f, 1/2/d, 2/1/b, 2/2/a, 2/5/a, 2/9/a, 2/18/b, 2/20/d, 2/21/a, 
2/22/a, 2/23/b, 2/24/a, 2/26/a, 2/27/a, 2/29/a, 2/30/b, 2/31/a, 2/32/d, 2/33/b, 2/35/a, 
2/36/c, 2/39/b, 2/40/b, 2/41/a, 2/42/a, 2/43/b, 2/44/a, 2/46/b, 2/47/a, 2/56/b, 2/57/b, 
2/58/a, 2/59/b, 2/60/a, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 
2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/b, 2/74/b, 2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 
2/78/b, 2/79/b, 2/80/a, 2/81/a, 2/82/a, 2/87/b, 2/93/a, 2/94/d, 2/95/a, 2/96/a, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot152_2016.xls
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2/109/a, 2/154/a, 2/175, 2/176, 2/177, 2/178, 2/179, 2/180, 2/181, 2/182, 2/183, 2/184, 
2/185, 2/186, 3/e, 3/1/b, 3/2/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/a, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 3/10/b, 
3/11/a, 3/12/c, 3/13/b, 4/1/d, 4/2/c, 6/b, 7/f, 8/e și 9/f fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.III. Începând cu data de 1 noiembrie 2016 se schimbă sursa de finanțare a Căminului 
pentru Persoanele Vârstnice Ideciu de Jos de pe sursa G (finanțare din venituri proprii și 
subvenții) pe sursa A (finanțare din bugetul local). 
Art.IV. Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate 
numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din 
bugetele aprobate în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. 
Art.V. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. 
 
 
VICEPREŞEDINTE                             Contrasemnează 
Alexandru Cîmpeanu                                       SECRETAR 
                                       Paul Cosma 
 
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.20.262/25.X.2016 
Dosar VI D/1 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului judeţului  Mureş pentru anul 2016 

 
 
În conformitate cu prevederile art.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 
principali de credite. 
Potrivit Hotărârii de Guvern nr.752/12.10.2016,Consiliului Judeţean Mureş se alocă suma de 
10.000 lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2016, pentru Refacere drum judeţean DJ154E-0,01 km-pe raza comunei Solovăstru, în 
zona imobilului din strada Principală nr.103. 
Prin adresa nr.21334/2016, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş ne 
comunică majorarea Transferurilor pentru  finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap 
cu suma de 4.341.000 lei pentru judeţul Mureş. 
Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu sumele  respective.  
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.127/25 august 2016, Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, serviciu public de interes județean cu personalitate 
juridică, se reorganizează ca serviciu public cu personalitate juridică în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș. Propunem ca începând cu data 
de 1 noiembrie 2016 să se schimbe sursa de finanțare a Căminului pentru Persoanele 
Vârstnice Ideciu de Jos de pe sursa G (finanțare din venituri proprii și subvenții) pe sursa A 
(finanțare din bugetul local), fiind cuprins în structura DGASPC Mureș. 
Biblioteca Judeţeană, prin adresa nr.855/2016 solicită reaşezarea bugetului în cadrul 
aceluiaşi volum bugetar pentru American Corner.  
În urma analizei efectuate pe 9 luni la instituţiile subordonate şi finanţate de Consiliul 
Judeţean Mureş se constată ca fiind necesare unele majorări, respectiv diminuări la 
cheltuielile de personal pe anul 2016 pentru Consiliul Judeţean Mureş şi instituţii astfel: 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa3_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa3_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa4_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa6_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa7f_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa8e_hot152_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa9f_hot152_2016.xls


    4/12 

 

 - Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş 25.000 lei; 
 - Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean 400.000 lei; 
 - Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo 5.000 lei; 
 - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg-Mureş 176.000 lei; 
 - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tg-Mureş 373.000 lei; 
 - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 45.000 lei; 
 - Spitalul Clinic Judeţean Mureş 4.954.000 lei; 
 - Spitalul Municipal Dr.Gheorghe Marinescu Târnăveni 680.000 lei; 
 - Ansamblul Artistic Mureşul 304.000 lei; 
 - Teatrul pentru copii şi tineret Ariel 74.000 lei; 
 - Filarmonica de Stat Mureş - 69.000 lei; 
 - Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 23.000 lei; 
 - Redacţia Revistei Vatra - 9.700 lei; 
 - Redacţia Revistei Lato 5.000 lei; 
 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 372.000 lei; 
 - Cămin persoane vârstnice Ideciu de Jos - 33.000 lei;  
 - Camera Agricolă Mureş 39.000 lei; 
 În urma solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile subordonate, se propun 
majorarea/diminuarea veniturilor proprii la următoarele instituţii: 
 - Spitalul Clinic Judeţean Mureş 4.954.000 lei; 
 - Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni 680.000 lei; 
 - Muzeul Judeţean Mureş 530.000 lei; 
 - Teatrul pentru copii şi tineret Ariel 25.000 lei; 
 - Ansamblul Artistic Mureşul 6.000 lei; 
 - Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş  
37.000 lei; 
 - Redacţia Revistei Vatra - 10.000 lei 
De asemenea, pentru asigurarea finanţării tuturor activităţilor se propun unele alocări, 
reaşezări, respectiv diminuări de sume, după cum urmează: 
 - Autorităţi executive 109.000 lei la investiţii, dotări autoutilitară şi 450.000 lei pentru 
Reparaţii la Palatul Apollo; 
 - Proiectare şi execuţie “Amenajare sediu Serviciu de Întreţinere Drumuri Judeţene” 
(inclusiv taxe şi avize) - 1.121.000 lei; 
 - PT Consolidare corpuri de clădire C5 şi C6 aparţinâd imobilului situat pe strada Pavel 
Chinezu nr.8 Tîrgu Mureş 35.000 lei; 
- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor majorare la bunuri şi servicii cu 15.000 lei; 
- Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo majorare cu 160.000 lei la bunuri şi servicii şi 
9.000 lei pentru investiţii (dotări pentru antrenamentele efectuate cu echipa canină pentru 
intervenţii în avalanşă); 
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg-Mureş majorare cu 22.000 lei la bunuri şi 
servicii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin majorare la bunuri şi servicii cu 
23.000 lei; 
 - Centrul Militar majorare cu 40.000 lei la bunuri şi servicii; 
- Spital Clinic Judeţean Mureş 840.000 lei pentru dotări: Aparat de radiologie digital secţia 
clinică pediatrie, Ecograf portabil, Masă de operaţie multifuncţională pentru urologie, 
Centrifugă pentru separarea plasmei, etc) şi 300.000 lei pentru lucrări de reparaţii sală de 
operaţii la secţia clinică obstetrică ginecologie şi lucrări de reparaţii la clinica boli 
infecţioase;                                                                                        
- Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni 115.000 lei pentru dotări (Autoclav, 
Pupinel, Monitor funcţii vitale, Concentrator de oxigen portabil, etc); 
 - Biblioteca Judeţeană majorare la bunuri şi servicii cu 10.000 lei; 
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 - Muzeul Judeţean Mureş majorare la bunuri şi servicii cu 667.000 lei şi 200.000 lei pentru 
investiţii (achiziţii obiecte muzeale, Heilbronn calculator la Secţia de istorie, etc); 
 - Ansamblul Artistic Mureşul majorare la bunuri şi servicii cu 51.000 lei; 
 - Filarmonica de Stat Mureş la bunuri şi servicii majorare cu 9.000 lei; 
- Centrul judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş majorare la bunuri 
şi servicii cu 4.000 lei; 
 - Redacţia Revistei Vatra la bunuri şi servicii diminuare cu 300 lei;  
 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş majorare la bunuri şi 
servicii cu suma de 475.000 leI  
 - Cămin persoane vârstnice Ideciu de Jos la bunuri şi servicii majorare cu 64.000 lei; 
 - Camera Agricolă Mureş majorare la bunuri şi servicii cu suma de 6.000 lei; 
 - Drumuri şi poduri unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar; 
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/f, 1/1/f, 1/2/d, 2/1/b, 2/2/a, 2/5/a, 2/9/a, 
2/18/b, 2/20/d, 2/21/a, 2/22/a, 2/23/b, 2/24/a, 2/26/a, 2/27/a, 2/29/a, 2/30/b, 2/31/a, 
2/32/d, 2/33/b, 2/35/a, 2/36/c, 2/39/b, 2/40/b, 2/41/a, 2/42/a, 2/43/b, 2/44/a,  
2/46/b, 2/47/a, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/a, 2/59/b, 2/60/a, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 
2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/b, 
2/74/b, 2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/b, 2/79/b, 2/80/a, 2/81/a, 2/82/a, 2/93/a,2/94/d,  
2/96/a, 2/109/a, 2/154/a, 2/175, 2/176, 2/177, 2/178, 2/179, 2/180, 2/181, 2/182, 2/183, 
2/184, 2/185, 2/186, 3/e, 3/1/b, 3/2/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/a, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 
3/10/b, 3/11/a, 3/12/c, 3/13/b, 4/1/d, 4/2/c, 6/b, 7/f,  8/e şi nr.9/f.  
 
 Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  
Peter Ferenc                                                               Alin Mărginean 
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HOTĂRÂREA NR.153 
din 27 octombrie 2016 

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului Mureș 
la 30 septembrie 2016 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.19.897/20.X.2016 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
Raportului privind execuția bugetului județului Mureș la 30 septembrie 2016, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere prevederile art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. ”a”, ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului județului Mureș la 30 septembrie 
2016, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
VICEPREŞEDINTE                     Contrasemnează 
Alexandru Cîmpeanu                               SECRETAR 
                               Paul Cosma  
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 19.897/20.10.2016 
VI D/1  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului 

Mureș la 30 septembrie 2016 
 
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, 
pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 
ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și 
aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două 
secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a 
veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului: 
a) Să nu înregistreze plăți restante; 
b) Diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților 
restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero. 
Execuţia bugetară la 30 septembrie 2016, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi 
performanţa financiară a Consiliului Judeţean, precum şi informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare 
aprobate prin bugetul propriu. 
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
PREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Péter Ferenc                                                                          Alin Mărginean     

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/raport_hot153_2016.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa_hot153_2016.xls
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HOTĂRÂREA NR.154 
din 27 octombrie 2016 

pentru  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ  a unor sume pentru 
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 

integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016 
 
 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.19.905/19.10.2016 a Direcţiei Economice,  precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Ţinând seama de prevederile Hotărârii de Guvern nr.423/16.06.2016 privind repartizarea 
sumelor aprobate prin lege, pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale, integraţi în  învăţământul de masă, precum şi metodologia de 
alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă,  pentru anul 2016,  
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 47.854 lei, 
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la 
nivelul unităţilor administrativ teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit 
alineatului (1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de 
lege şi cu respectarea metodologilor legale aprobate.  
Art.2. Sumele acordate potrivit anexei, rămase neutilizate, se vor restitui, până la data de 
15 decembrie 2016 bugetului judeţean, în vederea regularizării cu  bugetul de stat. 
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund unităţile administrativ – 
teritoriale prevăzute în anexă şi Direcţia Economică din cadrul  Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
 
 
VICEPREŞEDINTE                            Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                            SECRETAR 

                                      Paul Cosma  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa_hot154_2016.xls
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.19905/19.10.2016 
Dosar VII/B/14 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ  a unor sume pentru 

finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, pentru anul 2016 

 
 
 
 
Potrivit anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.423/16.06.2016, judeţului Mureş i-a fost 
alocată, în trimestrul III al anului 2016, suma de 913.000 lei, reprezentând  sume defalcate 
din taxa pe  valoarea adăugată pentru finanţarea  drepturilor  copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, urmând ca aceste sume să 
fie repartizate pe unităţi administrativ – teritoriale prin  hotărâre de consiliu judeţean. 
Prin adresele nr.17.822/22.09.2016, nr.18.637/04.10.2016 şi nr.19.212/11.10.2016, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, ţinând seama de prevederile art.2, alin.5 din 
Metodologia de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază 
copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, ne 
înaintează situaţia centralizatoare privind beneficiarii pe grupe de vârstă şi a zilelor de 
şcolarizare în anul şcolar 2015 – 2016 (ianuarie – iunie 2016), respectiv anul şcolar 2016 – 
2017 (septembrie – decembrie 2016), întocmită în baza situaţiilor nominale transmise de 
către unităţile şcolare de pe raza unor unităţi administrativ – teritoriale din judeţ. 
Propunem repartizarea de sume pe localităţi conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                               DIRECTOR                                             

Péter Ferenc                                                                        Alin Mărginean 
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HOTĂRÂREA NR. 157 
din 27 octombrie 2016 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  
al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 

 
 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.20440/27.10.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Având în vedere solicitarea R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” de rectificare a 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi Referatul de oportunitate, transmise prin e-mail şi 
înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.20288/25.10.2016 şi 20337/26.10.2016,  
Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) şi (3), precum şi cele ale art.10 alin.(2), 
lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia, 
În temeiul art.91 alin.(1) Iit.a) şi alin.(2) lit.d), precum şi al art.97 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
      hotărăşte: 
 
Art.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe 
anul 2016, se rectifică după cum urmează: 
(1) Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, 
se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
R.A  „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 
Art.3. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului 
Finanţelor nr.20/2016, Anexa nu se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A  
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” şi nici în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
        
 
 
 
VICEPREŞEDINTE                          Contrasemnează 
Alexandru Cîmpeanu                                     SECRETAR 
                          Paul Cosma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.20.440 /27.X.016  
Dosar VI/D/2 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 
 

   Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru anul 
2016, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/28.01.2016, fiind elaborat în 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia.  
Bugetul a fost rectificat în baza HCJM nr.120/25.08.2016  la Anexa de Fundamentare  nr.4 
„Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, prin renunţarea la unele 
obiective de investiţii,modificarea sumelor alocate unor obiective şi înscrierea de noi 
obiective, prin redistribuirea sumelor de la poziţiile diminuate sau retrase. 
Prin HCJM nr.134/29.09.2016 bugetul a fost rectificat de asemenea, la activitatea de 
investiţii, respectiv, la obiectivul „Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare şi 
set de date de aerodrom, conform REG (UE) 139/2014)”, în vederea achiziţionării acestuia 
pe 3 loturi distincte şi cuprinderea sursei din fonduri europene, în valoare de 191 mii lei. 
Aeroportul solicită o nouă rectificare de buget motivată în primul rând de cerinţele impuse 
de către auditul de supraveghere al Autorităţii Aeronautice Civile Române (A.A.C.R.) 
privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat la cerinţele Regulamentului (UE) 
139/2014. Prin adresa e-mail înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 
nr.20337/26.10.2016, RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş transmite Referatul de 
oportunitate (nr.5568/2016), pentru rectificare BVC 2016 ce vizează activitatea de 
investiţii şi reparaţii. 
A. La activitatea de investiţii, rectificarea propusă se referă la redistribuiri în cadrul 
volumului, adică retrageri sau diminuări sume la unele obiective, concomitent cu 
suplimentări de sume la altele şi înscrieri de noi obiective, de natura domeniului public al 
judeţului, după cum urmează: 
1. Redenumirea şi suplimentarea sumei la obiectivul de investiţie „Efectuarea de 
măsurători topografice, de obstacolare şi set de date de aerodrom, conform Reg (UE) 
139/2014”, în valoare de 296 mii lei- în Referatul Regiei se motivează necesitatea 
redenumirii acestuia (pentru unificarea celor 3 loturi), în „Efectuarea de măsurători 
topografice, de obstacolare şi set de date de aerodrom, conform Reg(UE) 139/2014 (Lot I 
+ Lot II + Lot III)” şi majorarea sumei la 335 mii lei. (poz.1 din Referatul de oportunitate 
ataşat proiectului de hotărâre).  
2. Diminuarea sumei la obiectivul de investiţii „Optimizare tablou general de joasă 
tensiune din uzina electrică”, în valoare de 300.000 lei – solicitare diminuare cu suma de 
152.000lei, urmare a economiei realizate în procedura de achiziţie şi realocarea acesteia 
spre alte obiective. (motivaţie la poz.2 din Referatul de oportunitate).  
3. Retragerea de pe lista de investiţii a următoarelor obiective: 
3.1 „Elaborare documentaţie de lucrări necesare în vederea conversiei certificatului de 
aerodrom”, în valoare de 100 mii lei (motivaţie la poz.3 din Referatul de oportunitate al 
Regiei); 
3.2 - „Elaborare plan de acţiune privind gestionarea şi reducerea zgomotului pentru 
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, în valoare de 15.000 lei (motivaţie la poz.4 din 
Referatul de oportunitate al Regiei); 
3.3 „Elaborare documentaţie pentru autorizaţie de incendiu”, în valoare de 35.000 lei; 
(motivaţie la poz.5 din Referatul de oportunitate al Regiei); 



    11/12 

 

4. Includerea de noi obiective pe Lista de investiţii şi anume: 
4.1 „Set echipamente reparaţii pistă”, la valoarea de 18 mii lei, sumă rezultată din 
redistribuire (motivaţie la poz. 6 din Referatul de oportunitate al Regiei); 
4.2 „Componente sistem control acces auto”, la valoarea de 120.000 lei, sumă rezultată 
din redistribuire; ( motivaţie la poz.7 din Referatul de oportunitate al Regiei); 
4.3 „Ambulift pentru persoane cu mobilitate redusă”, cu o valoare de 117 mii lei, sumă 
rezultată din redistribuire. (motivaţie la pct.8 din Referatul de oportunitate al Regiei);  
Faţă de modificările de mai sus, Anexa 4 a bugetului  – „Programul de investiţii, dotări şi 
sursele de finanţare” se modifică şi se înlocuieşte cu o nouă anexă, conform proiectului de 
hotărâre. 
B. În ceea ce priveşte activitatea de reparaţii curente a anului 2016, se propune 
modificarea programului astfel: 
1. Diminuarea valorii obiectivului „Reparaţii curente la suprafeţele de mişcare”, de la 
valoarea de 1000 mii lei la 600 mii lei şi redistribuirea sumei de 400 mii lei la alte 
obiective. (motivaţie la poz.B.1 din Referatul de oportunitate al Regiei, ataşat proiectului 
de hotărâre) 
2. Includerea de noi obiective în Programul de reparaţii, astfel: 
1.1 „Reparaţii şi mentenanţă echipamente aeroportuare, la valoarea de 200 mii lei, cu 
fonduri din redistribuire.(motivaţie la poz.B.2 din Referatul de oportunitate al Regiei) 
1.2 „Reparaţii canal termic-etapa I”, la valoarea de 200 mii lei, cu fonduri din 
redistribuire. (motivaţie la poz.B.3 din Referatul de oportunitate al Regiei) 
Întrucât Programul de reparaţii rămâne la valoarea totală de 1000 mii lei, modificările 
având loc doar în cadrul volumului, ţinând cont de faptul că reparaţiile curente fac parte 
din activitatea operaţională a Regiei, nu se produc modificări în Anexa 1 - Bugetul 
activităţii generale al Regiei.  
 
Având în vedere motivaţia prezentată mai sus, ţinând cont de faptul că rectificarea de 
buget a fost aprobată de Consiliul de administraţie al regiei, prin Hotărârea CA 
nr.19/24.10.2016, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
„rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, 
pe anul 2016”.  
 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                               DIRECTOR                                             

Péter Ferenc                                                                        Alin Mărginean 
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