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HOTĂRÂREA NR.62
din 8 iunie 2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.15/15 februarie 2018
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea
unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.12102/07.06.2018 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice și raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.61/2018 privind
rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018,
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 ale 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.15/2018 privind aprobarea bugetului
general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 3/29/b, 3/33/a, 3/34, 3/35, 3/36, 3/38, 3/39, 3/40,
3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/49/b, 3/50/a, 3/51/a, 3/52, 3/53,
3/54, 3/55, 3/56, 3/57, 3/58, 3/62, 4/b, 5/1/b și 5/2/a, se modifică şi se înlocuiesc cu
anexele nr.1/d, 2/d, 2/1/d, 3/29/c, 3/33/b, 3/34/a, 3/35/a, 3/36/a, 3/38/a, 3/39/a,
3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/b,
3/50/b, 3/51/b, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/62/a, 4/c,
5/1/c și 5/2/b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș, Spitalului Clinic Județean Mureș, Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni şi Direcției Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care
răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.12102/07.06.2018
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.15/15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru
anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare
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 principali de credite.
În baza prevederilor art.25 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, suma sporurilor pentru
condiții de muncă precum și a altor sporuri acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.
Întrucât în urma centralizării datelor referitoare la nivelul sporurilor acordate în cadrul
instituțiilor subordonate s-a constatat depășirea procentului amintit, se impune limitarea
lunară a sumelor ce urmează să fie plătite cu această destinație pentru Direcția Generală
pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și
Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni, după cum urmează:
- Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului
lei/lună

Mureș - 1.673.000

- Spitalul Clinic Județean Mureș - 4.064.000 lei/lună
- Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni – 907.000 lei/lună.
Sumele menționate mai sus, reprezentând suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor,
primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, care fac obiectul limitei prevăzute la art.25,
alin.(2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate ca limite lunare prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.61/2018 privind rectificarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2018. De asemenea, prin același act normativ a fost stabilit
un termen de trei zile lucrătoare pentru întocmirea propunerilor instituțiilor menționate
mai sus, prin care să fie puse în practică limitările lunare aprobate.
Urmare celor de mai sus, prin adresele nr.11044/24.05.2018, nr.11.467/30.05.2018 și
nr.11.052/24.05.2018 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului
Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, și respectiv Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe
Marinescu” Tîrnăveni au depus la Registratura Consiliului Județean propunerile de
rectificare a bugetului propriu solicitate.
Prin Hotărârea nr.2/06.06.2018 privind aprobarea programelor și proiectelor depuse de
asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de
interes judeţean, în anul 2018, sesiunea I, ale căror contestaţii au fost admise, Comisia
de evaluare și selecționare numită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.33/29.03.2018 a aprobat finanțarea proiectelor depuse în prima sesiune a căror
contestație a fost admisă. Propunem cuprinderea sumei de 23.000 lei necesară în
capitolul 68.02.50 ”Proiecte de asistență socială”.
Modificările propuse se regăsesc în anexele 1/d, 2/d, 2/1/d, 3/29/c, 3/33/b, 3/34/a,
3/35/a, 3/36/a, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a,
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3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a,
3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/62/a, 4/c, 5/1/c și 5/2/b.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.12109/07.06.2018
Dosar VI D/1
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.15/15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru
anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare
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 principali de credite.
În baza prevederilor art.25 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, suma sporurilor pentru
condiții de muncă precum și a altor sporuri acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.
Întrucât în urma centralizării datelor referitoare la nivelul sporurilor acordate în cadrul
instituțiilor subordonate s-a constatat depășirea procentului amintit, se impune limitarea
lunară a sumelor ce urmează să fie plătite cu această destinație pentru Direcția Generală
pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și
Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni, după cum urmează:
- Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului
lei/lună

Mureș - 1.673.000

- Spitalul Clinic Județean Mureș - 4.064.000 lei/lună
- Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni – 907.000 lei/lună.
Sumele menționate mai sus, reprezentând suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor,
primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, care fac obiectul limitei prevăzute la art.25,
alin.(2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate ca limite lunare prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.61/2018 privind rectificarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2018. De asemenea, prin același act normativ a fost stabilit
un termen de trei zile lucrătoare pentru întocmirea propunerilor instituțiilor menționate
mai sus, prin care să fie puse în practică limitările lunare aprobate.
Urmare celor de mai sus, prin adresele nr.11044/24.05.2018, nr.11.467/30.05.2018 și
nr.11.052/24.05.2018 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului
Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, și respectiv Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe
Marinescu” Tîrnăveni au depus la Registratura Consiliului Județean propunerile de
rectificare a bugetului propriu solicitate.
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Prin Hotărârea nr.2/06.06.2018 privindaprobarea programelor și proiectelor depuse de
asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de
interes judeţean, în anul 2018, sesiunea I, ale căror contestaţii au fost admise, Comisia
de evaluare și selecționare numită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.33/29.03.2018 a aprobat finanțarea proiectelor depuse în prima sesiune a căror
contestație a fost admisă. Propunem cuprinderea sumei de 23.000 lei necesară în
capitolul 68.02.50 ”Proiecte de asistență socială”.
Modificările propuse se regăsesc în anexele 1/d, 2/d, 2/1/d, 3/29/c, 3/33/b, 3/34/a,
3/35/a, 3/36/a, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a,
3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a,
3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/62/a, 4/c, 5/1/c și 5/2/b.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.12110/07.06.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.15/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul
2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.12102/7.06.2018 şi raportul de specialitate al Direcției
Economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
Conform prevederilor art.25 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, suma sporurilor pentru
condiții de muncă precum și a altor sporuri acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator de credite, nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că, în urma
centralizării datelor referitoare la nivelul sporurilor acordate în cadrul instituțiilor
subordonate s-a constatat depășirea procentului de 30% menționat anterior, fapt care a
dus la limitarea lunară a sumelor ce urmează să fie plătite cu această destinație pentru
Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Spitalului Clinic
Județean Mureș și Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, astfel cum au
fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.61/2018 privind rectificarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018.
Potrivit actului administrativ mai sus menționat, instituțiile în cauză aveau obligația ca în
termen de 3 zile lucrătoare să întocmească propunerile prin care să fie puse în practică
limitările lunare aprobate, ce urmează a fi aprobate prin prezenta hotărâre.
De asemenea, se propune cuprinderea în buget a sumei de 23.000 lei, necesară ca urmare
a admiterii contestațiilor depuse în cadrul procedurilor de acordarea finanțărilor
nerambursabile pentru domeniul asistență socială – prima sesiune.
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Potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş 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.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr.15/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și
completările ulterioare, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului
Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

HOTĂRÂREA NR.67
din 28 iunie 2018
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.13387/22.06.2018 a președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
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 Judeţean Mureş nr.15/2018 privind aprobarea bugetului
general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al județului Mureș pe anul 2018 la venituri în
sumă de 728.241.000 lei și la cheltuieli în sumă de 805.246.000 lei, conform anexei
nr.1/e”;
2. Anexele nr.1/d, 2/d, 2/1/d, 2/2/c, 3/1, 3/17/b, 3/18, 3/29/c, 3/33/b, 3/34/a,
3/35/a, 3/36/a, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a,
3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a,
3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/59, 3/60, 3/61, 3/65/a, 3/67/c, 3/73, 3/164, 4/c, 4/2,
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4/3/b, 4/6/a, 5/2/b, 8/c, 9 și 10/b se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/e, 2/e,
2/1/e, 2/2/d, 3/1/a, 3/17/c, 3/18/a, 3/29/d, 3/33/c, 3/34/b, 3/35/b, 3/36/b, 3/38/b,
3/39/b, 3/40/b, 3/41/b, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 3/47/b, 3/48/b,
3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/b, 3/57/b, 3/58/b,
3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/65/b, 3/67/d, 3/73/a, 3/164/a, 4/d, 4/2/a, 4/3/c, 4/6/b,
5/2/c, 8/d, 9/a și 10/c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică instituțiilor subordonate, Spitalului Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni şi Direcției Economice din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.13387/22.062018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificare bugetului general al Judeţului Mureş
pentru anul 2018

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 principali de credite.
Departamentul Identitate Națională din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale
a aprobat, în baza Deciziei Comitetului Interministerial pentru Centenar, suma de 39.000
lei pentru finanțarea următoarelor programe:
- ”Primul Război Mondial în cinematografie”, în valoare de 10.000 lei pentru Biblioteca
Județeană Mureș;
- ”Primul Război Mondial în cifre, imagini și documente – expoziție”, în valoare de 4.000
lei pentru Biblioteca Județeană Mureș;
- Elaborarea și publicarea cărții ”Noi informații referitoare la participare românilor din
Județul Mureș la Marea Unire” , în valoare de 25.000 lei pentru Muzeul Județean Mureș.
Propunem majorarea bugetului Județului Mureș cu această sumă de 39.000 lei.
Prin adresa nr.13089/20.06.2018, Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni a
solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 5.670.000 lei, ca
urmare a majorării subvențiilor din FNUASS, a veniturilor din sponsorizări, precum și
datorită majorării contractului încheiat cu DSP pentru Programe naționale TBC. De
asemenea, prin adresa nr.13.084/20.06.2018, instituția a solicitat suplimentarea cu
50.000 lei din venituri proprii a obiectivului de reparații curente: ”Reparații curente și
igienizări interioare la pavilionul administrativ”.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, prin adresa
nr.13.220/21.06.2018 a solicitat majorarea bugetului cu suma de 4.000.000 lei, din care
1.988.000 lei pentru cheltuieli de personal și 2.012.000 lei pentru bunuri și servicii. Suma
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necesară a fost disponibilizată din capitolul 74.02, ”Protecția mediului”, de la ”Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Mureș”.
Prin Nota internă nr.12.532/13.06.2018, Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism –
Compartimentul Informatică solicită alocarea sumei de 50.000 lei pentru achiziționarea
de echipamente informatice, precum și a două unități mobile de aer condiționat,
necesare pentru buna funcționare a camerei serverelor, unde sunt amplasate cele mai
importante componente ale rețelei, respectiv serverele de date și aplicații, precum și
elementele active de rețea (switch-uri, hub-uri, Transceiver-e, etc.)
Direcția Tehnică – Serviciul Administrativ Intervenții, prin Nota internă
nr.11.891/06.06.2018, solicită reașezarea sumei de 3.000 lei în Programul de investiții,
între poziții reprezentând unelte și echipamente de lucru.
De asemenea, Serviciul Urmărirea Lucrărilor din cadrul Direcției Tehnice, prin Nota
internă nr.13.115/20.06.2018 solicită unele reașezări în Programul de lucrări la drumuri
județene, în sumă totală de 30.000 lei.
Conform Notei interne nr.13.282/22.06.2018, Direcția de Dezvoltare Regională și
Implementare Proiecte, solicită alocarea sumei de 6.300.000 lei pentru susținerea
proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Mureș” (SMIDS
Mureș). Suma necesară a fost disponibilizată din capitolul 84.02, ”Transporturi”, din
programele de dezvoltare de la ”Drumuri și poduri”.
Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal
nr.13173/20.06.2018.
Modificările propuse se regăsesc în anexele nr.1/e, 2/e, 2/1/e, 2/2/d, 3/1/a, 3/17/c,
3/18/a, 3/29/d, 3/33/c, 3/34/b, 3/35/b, 3/36/b, 3/38/b, 3/39/b, 3/40/b, 3/41/b,
3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 3/47/b, 3/48/b, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c,
3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/b, 3/57/b, 3/58/b, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a,
3/65/b, 3/67/d, 3/73/a, 3/164/a, 4/d, 4/2/a, 4/3/c, 4/6/b, 5/2/c, 8/d, 9/a și 10/c.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.13388/22.06.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privindrectificare bugetului general al Judeţului Mureş pentru
anul 2018
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 principali de credite.
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Departamentul Identitate Națională din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale
a aprobat, în baza Deciziei Comitetului Interministerial pentru Centenar, suma de 39.000
lei pentru finanțarea următoarelor programe:
- ”Primul Război Mondial în cinematografie”, în valoare de 10.000 lei pentru Biblioteca
Județeană Mureș;
- ”Primul Război Mondial în cifre, imagini și documente – expoziție”, în valoare de 4.000
lei pentru Biblioteca Județeană Mureș;
- Elaborarea și publicarea cărții ”Noi informații referitoare la participarea românilor din
Județul Mureș la Marea Unire” , în valoare de 25.000 lei pentru Muzeul Județean Mureș.
Propunem majorarea bugetului Județului Mureș cu această sumă de 39.000 lei.
Prin adresa nr.13089/20.06.2018, Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni a
solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 5.670.000 lei, ca
urmare a majorării subvențiilor din FNUASS, a veniturilor din sponsorizări, precum și
datorită majorării contractului încheiat cu DSP pentru Programe naționale TBC. De
asemenea, prin adresa nr.13.084/20.06.2018, instituția a solicitat suplimentarea cu
50.000 lei din venituri proprii a obiectivului de reparații curente: ”Reparații curente și
igienizări interioare la pavilionul administrativ”.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, prin adresa
nr.13.220/21.06.2018 a solicitat majorarea bugetului cu suma de 4.000.000 lei, din care
1.988.000 lei pentru cheltuieli de personal și 2.012.000 lei pentru bunuri și servicii. Suma
necesară a fost disponibilizată din capitolul 74.02, ”Protecția mediului”, de la ”Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Mureș”.
Prin Nota internă nr.12.532/13.06.2018, Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism –
Compartimentul Informatică solicită alocarea sumei de 50.000 lei pentru achiziționarea
de echipamente informatice, precum și a două unități mobile de aer condiționat,
necesare pentru buna funcționare a camerei serverelor, unde sunt amplasate cele mai
importante componente ale rețelei, respectiv serverele de date și aplicații, precum și
elementele active de rețea (switch-uri, hub-uri, Transceiver-e, etc.)
Direcția Tehnică – Serviciul Administrativ Intervenții, prin Nota internă
nr.11.891/06.06.2018, solicită reașezarea sumei de 3.000 lei în Programul de investiții,
între poziții reprezentând unelte și echipamente de lucru.
De asemenea, Serviciul Urmărirea Lucrărilor din cadrul Direcției Tehnice, prin Nota
internă nr.13.115/20.06.2018 solicită unele reașezări în Programul de lucrări la drumuri
județene, în sumă totală de 30.000 lei.
Conform Notei interne nr.13.282/22.06.2018, Direcția de Dezvoltare Regională și
Implementare Proiecte, solicită alocarea sumei de 6.300.000 lei pentru susținerea
proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Mureș” (SMIDS
Mureș).Suma necesară a fost disponibilizată din capitolul 84.02, ”Transporturi”, din
programele de dezvoltare de la ”Drumuri și poduri”.
Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal
nr.13173/20.06.2018.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.13403/22.06.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru
anul 2018

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.13387/22.06.2018 şi raportul de specialitate al Direcției
Economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
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 necesitatea modificării
bugetului general al Județului Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.15/2018.
Astfel, pe de o parte Departamentul Identitate Națională din cadrul Ministerului Culturii
și Identității Naționale a aprobat, în baza Deciziei Comitetului Interministerial pentru
Centenar, suma de 39.000 lei pentru finanțarea unor programe organizate cu această
ocazie, sens în care s-a propus majorarea bugetului Județului Mureș cu această sumă.
Pe de altă parte, la solicitarea unor ordonatori secundari/terțiari de credite ai
instituțiilor subordonate, respectiv Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”
Tîrnăveni, Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, precum și a
Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism, a Direcției Tehnice, se propun modificări la
anexele la hotărârea prin care s-a aprobat bugetului general al Județului Mureș pentru
anul 2018.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea, a fost supus procedurii reglementate prin
art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, fiind afișat pe avizierul unității administrativteritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit modificări.
Potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş 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.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, fiind îndeplinite condițiile reglementate la art.19
alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din Legea
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nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului
Consiliului Judeţean Mureş.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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