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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
HOTĂRÂREA NR. 55
din 15 aprilie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.9620/9.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.9664/9.04.2020, raportul Serviciului
juridic nr.9699/9.04.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.14, alin. (4), 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
802.279.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 903.779.000 lei, conform anexei nr.1/c.”
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 3/194.”
3.
Anexele 1/c, 2/c, 2/1/b, 2/2/c, 3/36/b, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/71/b, 4/c,
5/1/c și 7/c se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/d, 2/d, 2/1/c, 2/2/d, 3/36/c,
3/52/c, 3/53/c, 3/54/c, 4/d, 5/1/d și 7/d.
4.

După anexa nr.3/193 se introduce o anexă nouă, nr.3/194.

Art.II. Anexele nr. 1/d, 2/d, 2/1/c, 2/2/d, 3/36/c, 3/52/c, 3/53/c, 3/54/c, 3/194, 4/d,
5/1/d și 7/d fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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PREȘEDINTE
Nr. 9620/09.04.2020

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

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.8604/30.03.2020, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș inițiază Proiectul
de interes public județean ”Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19”. Astfel, în
vederea asigurării protecției personalului implicat în activități de punere în aplicare a
reglementărilor legale în vigoare se impune achiziționarea de soluție de dezinfecție pentru
aeromicrofloră, în special pentru dezinfecția autovehiculelor unității.
Având în vedere contextul epidemiologic privind infecția cu virusul COVID 19, Spitalul Clinic
Județean Mureș, prin adresa nr.9347/07.04.2020, solicită rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli, prin cuprinderea sumei de 1.035.000 lei din donații și sponsorizări, primite de
instituție pentru a asigura în regim de urgență materialele sanitare, echipamentele de
protecție, dezinfectanți și reactivi. De asemenea, Programul național de supraveghere și
control al bolilor transmisibile prioritare a fost suplimentat cu suma de 900.000 lei,
destinată testării de laborator prin metoda RT-PCR.
Din perspectiva celor de mai sus supunem dezbaterii și aprobării plenului Consiliului
Județean Mureș proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului
Mureș pentru anul 2020.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

SERVICIUL BUGET
Nr.9664/9.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

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.
Având în vedere contextul epidemiologic privind infecția cu virusul COVID 19, Spitalul Clinic
Județean Mureș, prin adresa nr.9347/07.04.2020, solicită rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli, prin cuprinderea sumei de 1.035.000 lei din donații și sponsorizări, primite de
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instituție pentru a asigura în regim de urgență materialele sanitare, echipamentele de
protecție, dezinfectanți și reactivi. De asemenea, Programul național de supraveghere și
control al bolilor transmisibile prioritare a fost suplimentat cu suma de 900.000 lei,
destinată testării de laborator prin metoda RT-PCR.
Prin adresa nr.8604/30.03.2020, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș inițiază Proiectul
de interes public județean ”Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19”. Astfel, în
vederea asigurării protecției personalului implicat în activități de punere în aplicare a
reglementărilor legale în vigoare se impune achiziționarea de soluție de dezinfecție pentru
aeromicrofloră, în special pentru dezinfecția autovehiculelor unității.
Modificările amintite se regăsesc în anexele Anexele nr. 1/d, 2/d, 2/1/c, 3/71/c, 3/194,
4/d și 5/1/d.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

SERVICIUL JURIDIC
Nr.9699/09.04.2020
RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr.9620/09.04.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul de
specialitate 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 legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și
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), ale 19 alin.(2), ale art.26,
ale 39 alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și 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.
Conform 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
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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 2020, având în vedere adresa nr.9347/07.04.2020 a Spitalului Clinic Județean
Mureș prin care solicită cuprinderea sumei de 1.035.000 lei primite de instituție din donații
și sponsorizări, precum și a sumei de 900.000 lei acordat prin Programul național de
supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.
De asemenea, se impune rectificarea bugetului având în vedere adresa nr.8604/30.03.2020
a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș prin care, se propune inițierea Proiectului de
interes public județean ”Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19”, în cadrul
căruia se dorește achiziționarea de soluție de dezinfecție pentru aeromicrofloră, în special
pentru dezinfecția autovehiculelor unității.
În ceea ce privește normele de competență 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.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.
81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020, poate fi supus dezbaterii
și aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.
136, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
HOTĂRÂREA NR. 58
din 24 aprilie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.10541/23.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.10560/23.04.2020, raportul Serviciului
juridic nr.10562/23.04.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În baza prevederilor art.20 din OUG nr.50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe
anul 2020,
Având în vedere prevederile art.14, alin (4) 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,
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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
805.424.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 905.341.000 lei, conform anexei nr.1/e.”
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 3/195.”
3. Anexele nr.1/d, 2/d, 2/1/c, 2/2/d, 3/36/d, 3/37/a, 3/38/a, 3/39/b, 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/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/c, 3/53/c,
3/54/c, 3/55, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a,
3/74/b, 3/191, 4/d, 5/1/d, 9/a și 10/a se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/e, 2/e,
2/1/d, 2/2/e, 3/36/d, 3/37/b, 3/38/b, 3/39/c, 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/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/a,
3/56/b, 3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/74/c,
3/191/a, 4/e, 5/1/e, 9/b și 10/b.
4. După anexa nr.3/194 se introduce o anexă nouă, nr.3/195.
Art.II. Anexele nr. 1/e, 2/e, 2/1/d, 2/2/e, 3/36/d, 3/37/b, 3/38/b, 3/39/c, 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/b, 3/50/b, 3/51/b,
3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/a, 3/56/b, 3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b,
3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/74/c, 3/191/a, 3/195, 4/e, 5/1/e, 9/b și 10/b fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș va utiliza suma de 1.031.000 lei
alocată din bugetul Județului Mureș pentru amenajarea unui spațiu destinat urmăririi,
monitorizării și tratării persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov 2, cu respectarea
prevederilor legale.
Art.IV. 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
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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PREȘEDINTE
Nr. 10541/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

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.18.413/22.04.2020, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș ne
aduc la cunoștință majorarea Cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 2.929.000
lei și diminuarea cu suma de 402.000 lei a sumelor alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, prin adresa nr.11.146/22.04.2020, în baza
Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș nr.15/13.04.2020, solicită
suma de 1.031.000 lei pentru amenajarea unui spațiu destinat urmăririi, monitorizării și
tratării persoanelor infestate cu virusul SARS-Cov 2 pe raza județului Mureș
Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat, prin adresa nr.6865/23.04.2020, rectificarea
bugetului instituției în urma încasării de donații și sponsorizări a sumei de 66.000 lei pentru
asigurarea materialelor sanitare și a echipamentelor de protecție în combaterea epidemiei
COVID-19.
Prin adresa nr.16743/23.04.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a
Copilului Mureș solicită rectificarea în cadrul aceluiași volum a bugetului, în vederea
asigurării cazării și mesei personalului propriu izolat preventiv la locul de muncă sau în zone
special dedicate, în conformitate cu prevederile art.9, 10 și 11 din Ordonanța Militară
nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
Prin Nota internă nr.10499/23.04.2020 Direcția Tehnică solicită rectificarea Programului de
drumuri în cadrul aceluiași volum.
De asemenea, în conformitate cu art.20 din Ordonanța Militară nr.8/2020, în vederea
prevenirii răspândirii COVID-19, autoritățile administrației publice locale asigură pentru
personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre
ture sau gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa. Astfel, în acest context, pentru asigurarea
cazării și meselor personalului medical din spitalele aflate în subordinea Consiliului
Județean Mureș, propunem cuprinderea sumei de 1.700.000 lei.
Din perspectiva celor de mai sus supunem dezbaterii și aprobării plenului Consiliului
Județean Mureș proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului
Mureș pentru anul 2020.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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SERVICIUL BUGET
Nr.10560/23.04.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

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.18.413/22.04.2020, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș ne
aduc la cunoștință majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 2.929.000
lei și diminuarea cu suma de 402.000 lei a sumelor alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, prin adresa nr.11.146/22.04.2020, în baza
Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș nr.15/13.04.2020, solicită
suma de 1.031.000 lei pentru amenajarea unui spațiu destinat urmăririi, monitorizării și
tratării persoanelor infestate cu virusul SARS-Cov 2 pe raza județului Mureș
Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat, prin adresa nr.6865/23.04.2020, rectificarea
bugetului instituției în urma încasării de donații și sponsorizări a sumei de 66.000 lei pentru
asigurarea materialelor sanitare și a echipamentelor de protecție în combaterea epidemiei
COVID-19.
Prin adresa nr.16743/23.04.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a
Copilului Mureș solicită rectificarea în cadrul aceluiași volum a bugetului, în vederea
asigurării cazării și mesei personalului propriu izolat preventiv la locul de muncă sau în zone
special dedicate, în conformitate cu prevederile art.9, 10 și 11 din Ordonanța Militară
nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
Prin Nota internă nr.10499/23.04.2020 Direcția Tehnică solicită rectificarea Programului de
drumuri în cadrul aceluiași volum.
De asemenea, în conformitate cu art.20 din Ordonanța Militară nr.8/2020, în vederea
prevenirii răspândirii COVID-19, autoritățile administrației publice locale asigură pentru
personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre
ture sau gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa. Astfel, în acest context, pentru asigurarea
cazării și meselor personalului medical din spitalele aflate în subordinea Consiliului
Județean Mureș, propunem cuprinderea sumei de 1.700.000 lei.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/e, 2/e, 2/1/d, 2/2/e, 3/36/d, 3/37/b,
3/38/b, 3/39/c, 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/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/a, 3/56/b, 3/57/b, 3/58/b,
3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/74/d, 3/191/a, 3/195, 4/e și 5/1/e.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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SERVICIUL JURIDIC
Nrt. 10562/23.04.2020

RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr.10541 din 23.04.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate 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 legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și
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), ale 19 alin.(2), ale art.26,
ale 39 alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și 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.
Conform 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 2020, având în vedere solicitările formulate de Spitalul Clinic Județean de
Urgență Târgu Mureș Spitalul Clinic Județean Mureș, de Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mureș, precum și necesitatea alocării unor sume în vederea
prevenirii răspândirii COVID-19 de către autorităţile administraţiei publice locale în vederea
asigurării pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spaţii hoteliere destinate
repausului dintre ture sau gărzi, hrana - trei mese pe zi şi apa.
De asemenea se impune rectificarea bugetului având în vedere prevederile O.U.G.
nr.50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și a Deciziei
nr.7779/22.04.2020 a șefului administrației județene a finanțelor publice Mureș privind
repartizarea pentru bugetul propriu al Județului Mureș și pentru unitățile administrativ –
teritoriale din județul Mureș a sumei de 2.527 lei.
În ceea ce privește normele de competență 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
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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.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.
81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020, poate fi supus dezbaterii
și aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.
136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.62
din 30 aprilie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.11170/29.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.11202/29.04.2020, raportul Serviciului
juridic nr.11203/29.04.2020, 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), ale art. 26 și ale 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:
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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.
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
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREȘEDINTE
Nr. 11170/29.04.2020

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, poate aproba
modificarea și completarea bugetului propriu.
Prin Hotărârea 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, județului Mureș i-a fost alocată suma de 1.360.000 lei.
În conformitate cu prevederile art.I, al.(2), suma este destinată finanțării cheltuielilor cu
alocația de hrană și indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale de tipul
centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale
pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile aflat
în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces
persoane din exterior.
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De asemenea, prin Nota Internă nr.11137/29.04.2020, Direcția Tehnică solicită rectificarea
programului de drimuri pe anul 2020, în cadrul aceluiași volum.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/f, 2/f , 2/1/e, 3/36/e, 3/52/e, 3/53/e,
3/54/e, 3/196 și 9/c.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

SERVICIUL BUGET
Nr. 11202/29.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, poate
aproba modificarea și completarea bugetului propriu.
Prin Hotărârea 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, județului Mureș i-a fost alocată suma de 1.360.000 lei.
În conformitate cu prevederile art.I, al.(2), suma este destinată finanțării cheltuielilor cu
alocația de hrană și indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale de tipul
centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale
pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile
aflate în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au
acces persoane din exterior.
Urmare adresei nr.17552/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș, se solicită ca, din fondurile alocate prin HG nr.329/2020, suma de 313.000
lei să fie asigurată acestei instituții – ca furnizor de servicii sociale, pentru asigurarea
alocației de hrană pentru persoanele care fac obiectul acestei reglementări legale.
Conform art.III, al.(3), cheltuielile pentru indemnizația de cazare vor fi decontate unităților
administrativ teritoriale, care au pus la dispoziția furnizorului de servicii sociale spații de
cazare în proximitatea acestuia, pe raza localității în care își desfășoară activitatea
serviciul social, în baza solicitării acestora.
De asemenea, prin Nota Internă nr.11137/29.04.2020, Direcția Tehnică solicită rectificarea
programului de drumuri pe anul 2020, în cadrul aceluiași volum.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/f, 2/f , 2/1/e, 3/36/e, 3/52/e, 3/53/e,
3/54/e, 3/196 și 9/c.
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Potrivit art.39, al.(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 2020, a fost depus pentru consultarea publicului în data de
29.04.2020, la avizierul instituției, cu numărul 11124/2020.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

SERVICIUL JURIDIC
Nr. 11203/29.04.2020

RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 11170/29.04.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul de
specialitate 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 legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și
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), ale 19 alin.(2), ale art.26,
ale 39 alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și 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.
Conform 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 2020, având în vedere solicitarea formulată de Direcția Generală de Asistență
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Socială și Protecția Copilului Mureș ca urmare a suplimentării 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 dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2020 în vederea asigurării alocației de hrană pentru persoanele care
fac obiectul acestei reglementări legale.
De asemenea se impune rectificarea bugetului având în vedere solicitarea Direcției Tehnice
ce vizează rectificarea programului de drumuri pe anul 2020, în cadrul aceluiași volum.
În ceea ce privește normele de competență 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.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.
81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020, poate fi supus dezbaterii
și aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.
136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.64
din 30 aprilie 2020
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului
Mureș la 31 martie 2020

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.10683/24.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.10731/24.04.2020, Raportul
Serviciului Juridic nr.10764/24.04.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În considerarea prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor 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:
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului general consolidat al Județului
Mureș la 31 martie 2020, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre
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PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREȘEDINTE
Nr.10683/24.04.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2020

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 să nu înregistreze
plăți restante și 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 31 martie 2019, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi
performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, 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, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
SERVICIUL BUGET
Nr. 10731/24.04.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2020

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,
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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 să nu înregistreze
plăți restante și să existe siguranța ca 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.
Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș peprimul trimestru ale anului 2020 a
fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.5/2020 privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2020 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar.
Execuţia bugetară la 31 martie 2020, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi performanţa
financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial
din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în condiţiile
de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
SERVICIUL JURIDIC
Nr. 10764/24.04.2020
RAPORT
privind aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului
Mureș 31 martie 2020

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.10683/24.04.2020 şi în considerarea celor cuprinse în raportul de
specialitate al Serviciului buget nr.10731/24.04.2020,
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 legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și
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 dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.173
alin.(1), lit.”b” și cele ale alin.(3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ.
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Potrivit prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru
trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii
principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare
de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu
excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală,
astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost analizate
distinct bugetul județean și bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial
din venituri proprii, precum și informații cu privire la activitatea desfășurată în condițiile de
echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.
Totodată, se precizează faptul că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu
respectarea Legii nr.273/2006 și ale Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe
anul 2020 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, precum și a
procedurilor și principiilor contabile specifice.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3), lit. „a” din
OUG nr.57/2019, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială
a județului, sens în care, aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul
propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de
încheiere a exercițiului bugetar.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea
Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie
2020, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior
avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
HOTĂRÂREA NR.65
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Mureş,
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Văzând referatul de aprobare nr. 10687/24.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr. 10734/24.04.2020, raportul
Serviciului juridic nr. 10763/24.04.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.57 alin.(1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.191 alin
(4) lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
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.1. Se aprobă execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 decembrie
2019, potrivit anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă execuția bugetului Județului Mureș la 31 decembrie 2019, potrivit anexei
nr.2.
Art.3. Se aprobă execuția bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii la 31 decembrie 2019, potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă situațiile financiare ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2019, potrivit
anexelor de la nr.4 la nr.14.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire, în condiţiile legii, a prezentei hotărâri, se însărcinează
direcțiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.
Art.6. Anexele 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş și se publică în
Monitorul Oficial al Județului Mureș.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREȘEDINTE
Nr.10687/24.04.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și
cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2019

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(3), lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Președintele întocmește și supune spre
aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul
precedent. Această dispoziție se coroborează cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea
finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, care
reglementează competența de aprobare a Situațiilor financiare anuale și a Conturilor anuale
de execuție a bugetului.
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Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991,
legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din
sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.
Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2019 au fost elaborate în concordanță
cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1998/2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice,
precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2019.
Execuția bugetară a anului 2019 propusă spre aprobare, reflectată în contul de execuție și
celelalte situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă poziția și performanța
financiară a Județului Mureș, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în
condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
Din perspectiva celor de mai sus supunem dezbaterii și aprobării plenului Consiliului
Județean Mureș proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE,
Péter Ferenc
SERVICIUL BUGET
Nr. 10734/24.04.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și
cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2019

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(3), lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Președintele întocmește și supune spre
aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul
precedent. Această dispoziție se coroborează cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea
finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, care
reglementează competența de aprobare a Situațiilor financiare anuale, a Conturilor anuale
de execuție a bugetului în următoarea structură:
La venituri:
-

Prevederi bugetare inițiale;

-

Prevederi bugetare definitive;

-

Încasări realizate.

La cheltuieli:
-

Credite bugetare inițiale;

-

Credite bugetare definitive;

-

Plăți efectuate.

Execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș, prezentată în anexa nr.1 la
proiectul de Hotărâre, este rezultat din însumarea și consolidarea execuției bugetului
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propriu al Județului Mureș și a execuției bugetului instituțiilor subordonate finanțate total
sau parțial din venituri proprii.
1.
Bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2019 a fost elaborat, aprobat și executat
în concordanță cu prevederile actelor normative mai sus menționate, ale Legii nr.50/2019
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019și ale celorlalte acte normative care
privesc domeniul bugetar.
Execuția veniturilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
Nr.
Denumirea
crt.
0
1
1
Total venituri, din care:
1.1 Veniturile secţiunii de funcţionare
1.2 Veniturile secţiunii de dezvoltare

Prevederi
inițiale
2
398.361.000
322.346.000
76.015.000

Prevederi
Încasări
% din total
definitive
realizate
încasări
% col.4/3
3
4
5
6
411.549.000 355.827.245
100,00%
86,46%
337.729.000 337.518.859
94,85%
99,94%
73.820.000 18.308.386
5,15%
24,80%

Ca și structură, veniturile secțiunii de funcționare reprezintă 94,85% din total încasări, iar
veniturile secțiunii de dezvoltare reprezintă 5,15%.
Pe parte de venituri, bugetul inițial a fost aprobat la un nivel de 398.361.000 lei, din care
322.346.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 76.015.000 lei venituri ale secțiunii
de dezvoltare. Prevederile definitive au fost stabilite la 411.549.000 lei, din care
337.729.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 73.820.000 lei venituri ale secțiunii
de dezvoltare. Veniturile bugetului județean au fost încasate la nivelul de 355.827.245 lei,
din care 337.518.859 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 18.308.386 lei venituri ale
secțiunii de dezvoltare. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de
99,94% din prevederile finale, în timp ce veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate
în proporție de 24,80%. Execuția veniturilor bugetului propriu al județului pe surse de
proveniență se prezintă astfel:

Nr.
Denumirea
crt.
0
1
0
Total venituri, din care:
I
Venituri curente, din care:
1a. Venituri fiscale, din care:
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate CJM pentru echilibrarea
bugetelor locale
Sume defalcate din TVA
1b
Taxe pentru utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
1c Venituri nefiscale, din care:
Venituri din proprietate
Vânzări de bunuri și servicii
1d
Venituri din capital
II
Subvenţii
III Sume primite de la UE

Prevederi
iniţiale
2
398.361.000
319.877.000
314.962.000
72.722.000

49.259.000
191.281.000

1.700.000
4.915.000
1.200.000
3.715.000
0
70.944.000
7.540.000

Prevederi
Încasări
definitive
realizate
3
4
411.549.000 355.827.245
334.223.000 334.049.242
330.121.000 329.312.652
72.722.000

%
col. 4/3
6
86,46%
99,95%
99,76%

72.140.760

99,20%

49.259.000 52.913.944
207.040.000 202.888.827

107,42%
97,99%

1.100.000
4.102.000
900.000
3.202.000
11.000
69.518.000
7.797.000

1.369.121
4.736.590
1.157.915
3.578.675
11.481
17.014.998
4.751.524

124,47%
115,47%
128,66%
111,76%
24,48%
60,94%

20/32

Potrivit datelor prezentate mai sus, nivelul încasărilor realizate raportate la prevederile
bugetare definitive reprezintă 86,46%. Veniturile fiscale, formate din cote și sume defalcate
din unele surse ale bugetului de stat au fost realizate în proporție de 99,76%.
În execuție, subvențiile și sumele defalcate din diverse surse ale bugetului de stat (cote și
sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA) reprezintă 96,95% din
totalitatea încasărilor realizate.
Execuția cheltuielilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
Nr.
Denumirea
crt.
0
1
1
Total cheltuieli, din care:
1.1 Secţiunea de funcţionare
1.2 Secţiunea de dezvoltare

Credite bugetare
iniţiale

Credite bugetare
definitive

2
496.361.000
325.496.000
170.865.000

3
512.549.000
362.566.000
149.983.000

Plăţi
efectuate

%
col.4/col.3

4
355.298.891
315.311.771
39.987.120

6
69,32%
86,97%
26,66%

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și
programelor aflate în competența Județului Mureș, gestionate direct sau prin instituțiile
subordonate și anume: asigurări și asistență socială (Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Mureș) și învățământ special, acțiuni privind învățământul preșcolar și
primar (produse lactate și de panificație), acțiunile culturale (prin instituțiile de cultură
subordonate), culte religioase și structuri asociative, întreținerea drumurilor și podurilor
județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a R.A. Aeroport TRANSILVANIA TîrguMureș, Centrului Militar Județean, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și finanțarea
activităților autorității publice județene.
Sinteza cheltuielilor pe activități și ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației
bugetare, se prezintă astfel:
Nr.

Denumirea

crt.
0

1
Total cheltuieli, din care:

Credite bugetare

Credite bugetare

iniţiale

definitive

2

3

% din total

Plăţi efectuate

plăți

4

5

496.361.000

512.549.000

355.298.891

100,00%

1 Autorităţi publice

34.798.000

31.109.000

23.828.447

6,71%

2 Alte servicii publice generale

10.014.000

10.094.000

9.940.559

2,80%

2.500.000

1.754.000

1.526.908

0,43%

603.000

603.000

309.374

0,09%

5 Învăţământ

13.965.000

19.503.000

13.712.599

3,86%

6 Sănătate

38.350.000

31.357.000

19.129.028

5,38%

7 Cultură, religie, sport

73.532.000

74.427.000

63.852.429

17,97%

128.642.000

131.802.000

121.036.257

34,07%

991.000

991.000

0

0,00%

15.608.000

17.149.000

11.665.264

3,28%

720.000

720.000

10.380

0,00%

166.482.000

182.663.000

80.923.844

22,78%

10.156.000

10.377.000

9.363.802

2,64%

3 Dobânzi aferente datoriei publice externe
4 Apărare

8 Asistenţă socială
9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
10 Protecţia mediului
11 Agricultura
12 Transporturi
13 Alte acţiuni economice

Astfel, în execuție, ponderea cea mai mare (34,07%) din plățile efectuate din bugetul
județean este reprezentată de susținerea sistemului de asistență socială și protecție a
copilului.

21/32

Cheltuielile finanțate din bugetul Județului Mureș pe unități se prezintă astfel:

Nr.

Denumirea

crt.
0

1
1 Autorități executive

Credite

Credite

bugetare

bugetare

inițiale

definitive

2

3

Plăţi efectuate
4

34.798.000

31.109.000

23.828.447

2 Persoanei

2.730.000

2.730.000

3 Serviciul Judeţean Salvamont

1.589.000

1.669.000

5.695.000
603.000

%

%

(col.4/2)

(col.4/3)

5

6

68,48%

76,60%

2.646.863

96,95%

96,95%

1.633.775

102,82%

97,89%

5.695.000

5.659.921

99,38%

99,38%

603.000

309.374

51,31%

51,31%

913.000

963.000

949.451

103,99%

98,59%

1.079.000

1.309.000

1.279.191

118,55%

97,72%

1.079.000

1.137.000

1.073.820

99,52%

94,44%

151.000

151.000

139.239

92,21%

92,21%

10 şi corn)

10.743.000

15.943.000

10.270.898

95,61%

64,42%

11 Spitalul Clinic Judeţean Mureş

26.234.000

23.593.000

15.364.863

58,57%

65,12%

12 Marinescu" Tîrnăveni

6.052.000

7.171.000

3.670.251

60,65%

51,18%

13 Biblioteca Judeţeană

3.916.000

4.111.000

3.908.787

99,82%

95,08%

14 Muzeul Judeţean

9.116.000

9.723.000

9.487.156

104,07%

97,57%

15 Teatrul "Ariel"

5.734.000

5.734.000

5.323.240

92,84%

92,84%

16 Ansamblul Artistic "Mureşul"

7.152.000

6.960.000

6.913.996

96,67%

99,34%

13.595.000

13.766.000

13.520.585

99,45%

98,22%

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor
4 de Interes Judeţean
5 Centrul Militar Judeţean
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
6 nr.1 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
7 nr.2 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
8 nr.3, SAM Reghin
Centrul Județean de Resurse și
9 Asistență Educațională Mureș
Învăţământ primar (fructe în școli, lapte

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe

17 Filarmonica de Stat
Centrul de Cultura Traditionala si
18 Educatie Artistica Mures

2.180.000

2.241.000

2.030.100

93,12%

90,59%

19 Redacţia Revistei "Vatra"

480.000

480.000

479.271

99,85%

99,85%

20 Redacţia Revistei "Lato"

527.000

527.000

505.966

96,01%

96,01%

126.948.000

130.108.000

119.854.387

94,41%

92,12%

2.792.000

2.805.000

2.513.705

90,03%

89,62%

copii

58.928.000

62.593.000

53.780.397

91,26%

85,92%

Asistenţa socială în caz de invaliditate

65.228.000

64.710.000

63.560.285

97,44%

98,22%

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
21 Protecţia Copilului Mureş, din care:
Asistenţa socială acordata persoanelor
varstnice
Asistenţa socială pentru familie şi

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat datorită aplicării cu consecvență a
principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate.
2.
Veniturile proprii realizate de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii din
subordinea Județului Mureș se prezintă astfel:
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Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumirea
1
Serviciul Public de Pază al
Obiectivelor de Interes Judeţean
Direcția de Evidență a Persoanei
Muzeul Judeţean
Teatrul "Ariel"
Ansamblul Artistic "Mureşul"
Filarmonica de Stat
Centrul de Cultură Tradiţională şi
Educaţie Artistică Mureş
Redacţia Revistei "Vatra"
Redacţia Revistei "Lato"
Total

Prevederi
iniţiale
2

Prevederi
definitive
3

Încasări
realizate
4

%
col. 4/2
5

%
col. 4/3
6

60.000
5.000
700.000
657.000
600.000
275.000

60.000
5.000
870.000
780.000
600.000
275.000

37.147
1.965
583.478
766.328
606.299
274.906

61,91%
39,30%
83,35%
116,64%
101,05%
99,97%

61,91%
39,30%
67,07%
98,25%
101,05%
99,97%

300.000
30.000
70.000
2.697.000

300.000
36.000
70.000
2.996.000

300.885
35.641
65.979
2.672.628

100,30%
118,80%
94,26%
99,10%

100,30%
99,00%
94,26%
89,21%

Instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș și-au realizat veniturile proprii în medie
la nivelul de 99,10% față de prevederile inițiale și 89,21% față de prevederile definitive.
Dintre instituțiile subordonate proporția cea mai mică (39,30%) o înregistrează Direcția
Generală de Evidență a Persoanei Mureș, iar cea mai mare proporție (101.05%) Ansamblul
Artistic Profesionist ”Mureșul”.
Potrivit datelor prezentate în tabelul de mai jos, gradul mediu de autofinanțare al
instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii a fost în medie de 5,82%.
Nr.
crt.
0
1
2
2
3
4
5
6
7
8

Denumirea
1
Serviciul Public de Pază al Obiectivelor
de Interes Judeţean
Direcția de Evidență a Persoanei
Muzeul Judeţean
Teatrul "Ariel"
Ansamblul Artistic "Mureşul"
Filarmonica de Stat
Centrul de Cultură Tradiţională şi
Educaţie Artistică Mureş
Redacţia Revistei "Vatra"
Redacţia Revistei "Lato"
Total / Medie

Total cheltuieli
secţiunea de
funcţionare

Venituri proprii
realizate

% (col.3/2)

2

3

4

5.676.406
2.658.319
8.143.118
6.089.569
6.130.632
13.782.262

37.147
1.965
583.478
766.328
606.299
274.906

0,65%
0,07%
7,17%
12,58%
9,89%
1,99%

2.391.669
514.912
571.945
45.958.832

300.885
35.641
65.979
2.672.628

12,58%
6,92%
11,54%
5,82%

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991,
legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din
sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.
Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2019 au fost elaborate în concordanță
cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1998/2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice,
precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2019.
Execuția bugetară a anului 2019 propusă spre aprobare, reflectată în contul de execuție și
celelalte situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă poziția și performanța
financiară a Județului Mureș, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în
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condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

SERVICIUL JURIDIC
Nr. 10763/24.04.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2019
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
Referatul de aprobare nr.10687/24.04.2020 şi în considerarea celor cuprinse în Raportul de
specialitate al Direcției economice nr.10734/24.04.2020,
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. 57 alin.(1) și (4) din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.640/2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2018, ale Ordinului
Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia și ale art.173 alin.(1)
lit.”b”, ale alin.(3) lit. ”a” și ale art.191 alin.(4), lit.”b” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Astfel, potrivit prevederilor art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”ordonatorii principali de credite
întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a
anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) (...)”.
De asemenea, situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se aprobă - potrivit
prevederilor art.57 alin.(4) din același act normativ, de către autorităţile deliberative.
Aceste dispoziții se coroborează cu cele ale art.191 alin.(4) lit.”b” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora
președintele consiliului județean, ”în exercitarea atribuțiilor sale (…) întocmeşte proiectul
bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare
consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege”.
Structura contului de execuție este cea prevăzută la art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006,
cu modificările și completările ulterioare.
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Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost analizate distinct
execuția bugetului propriu al Județului Mureș și execuția bugetului instituțiilor subordonate
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, iar situațiile financiare anuale pe anul
2019, propuse spre aprobare, reflectă faptul că administrarea și utilizarea resurselor s-a
făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 și a Legii contabilității nr.82/1991, utilizând
indicatorii din sistemul finanțelor publice, cu respectarea procedurilor și principiilor
contabile specifice.
Totodată din raportul de specialitate reiese și faptul că situațiile financiare la 31 decembrie
2019 au fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
nr.640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări
financiare lunare în anul 2019, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea
altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit. ”a” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul judeţean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, sens
în care la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, aprobă 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.81-82, coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor
financiare anuale, cu anexe, pe anul 2019, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate
în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
HOTĂRÂREA NR.76
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.5333/27.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism și raportul
Direcției juridice și administrație publică nr.5382/27.02.2020, precum şi avizele comisiilor
de specialitate,
Având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență HOREA al județului Mureș,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.4707/20.02.2020, privind Raportul de analiză
25/32

a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2019 şi stabilirea
măsurilor de optimizare a acesteia,
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15, lit. a) și c) din Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparența
decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. f) precum și cele ale art.182, alin.(1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin Monitorul Oficial al județului
Mureș, precum și prin site-ul www.cjmures.ro și se va comunica, în format electronic,
autorităților administrației publice locale din județ.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE, CONSTRUCȚII
COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ
Nr. 5333/27.02.2020
Dosar XIB/1
REFERAT DE APROBARE
privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş
pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional, cu caracter
permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei
publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului Mureş.
Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliului Judeţean, ca autoritate a administraţiei
publice locale de interes judeţean îi revin următoarele obligaţii principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului
Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia ;
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de
optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru
intervenţie în caz de incendiu;
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e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului
din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor
serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
În anul 2019, Consiliul Judeţean Mureș a alocat suma de 32.000 lei pentru: organizarea şi
premierea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi câştigătoare a fazei
judeţene a concursului profesional în domeniul apărării şi stingerii incendiilor, pentru
premierea elevilor participanţi la concursurile Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr
viaţa, pentru editarea nr.23 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului”
din luna septembrie 2019 precum şi pentru editarea de pliante sau alte informaţii tipărite
prin care să se aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de
urgenţă sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei
sau producerii unei situaţii de urgenţă.
Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2019 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
HOREA au urmărit:
Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor în vederea
gestionării riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, pregătire şi
educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă;
-

Perfecționarea mecanismului de management integrat privind situațiile de urgență;

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în anul
2019, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei
cetăţenilor judeţului;
Continuarea demersurilor pentru reducerea numărului de obiective puse în
funcțiune, care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și îmbunătățirea
capacității personalului inspectoratului în vederea identificării neregulilor sau abaterilor de
la normele de prevenire a incendiilor;
Creșterea capacității de reziliență a comunităților prin corelarea riscurilor
identificate, conștientizarea riscurilor de către populație și îmbunătățirea capacității de
protecție în vederea scăderii numărului de victime ale incendiilor, sau a altor situații de
urgență
Diversificarea formelor și mijloacelor de informare preventivă prin desfășurarea de
acțiuni în teren, cât mai aproape de populație și comunitățile locale ;
Colaborarea cu instituțiile de sprijin în vederea creșterii nivelului de pregătire și
asigurarea unui răspuns adecvat în situații de urgență, la obiectivele cu risc;
Perfecționarea standardelor și a procedurilor de lucru a personalului inspectoratului
în vederea abordării unitare a activității de prevenire;
În vederea identificării şi evaluării permanente a riscurilor din zona de competenţă
pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei
pentru cunoaşterea regulilor şi măsurilor specifice unei situaţii de urgenţă s-a acţionat
pentru determinarea administraţiei publice locale, instituţiilor publice, conducătorilor
operatorilor economici, cadrelor tehnice PSI şi inspectorilor de protecţie civilă pentru
aplicarea prevederilor legale care reglementează activitatea de apărare împotriva
incendiilor/dezastrelor şi stabilirea măsurilor necesare pentru creşterea nivelului de
protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale din zona de competenţă;

27/32

Continuarea şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, între autorităţile locale,
judeţene, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări cu tradiţie în
managementul situaţiilor de urgenţă.
Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe
anul 2020, urmăresc:
Sprijinirea serviciilor voluntare în vederea obținerii avizelor necesare funcționării,
prin consultanță juridică și administrativă în vederea modificării organigramelor unităților
administrativ teritoriale care nu au prevăzută funcția de șef serviciu voluntar pentru situați
de urgență;
Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere defensivă
a mijloacelor de intervenție;
Implicarea consiliilor locale şi a primărilor din toate localităţile judeţului pentru
dotarea cu echipamente și tehnică de intervenție a serviciilor voluntare;
Efectuarea demersurilor în vederea acordării de facilități voluntarilor care
încadrează serviciile voluntare și acordarea drepturilor ce li se cuvin respectând legislația în
vigoare;
Operaţionalizarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate cu
autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal specializat;
Intensificarea eforturilor din partea consiliilor locale şi a primărilor în vederea
obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru instituțiile din subordine.
Având în vedere cele prezentate mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre
privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş
pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia.
PREȘEDINTE
Péter Ferenc

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE, CONSTRUCȚII
COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ
Nr. 5382/27.02.2020
Dosar XIB/1

RAPORT DE SPECIALITATE
privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş
pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional, cu caracter
permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei
publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului Mureş.
Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliului Judeţean, ca autoritate a administraţiei
publice locale de interes judeţean îi revin următoarele obligaţii principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului
Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia ;
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale;
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c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de
optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru
intervenţie în caz de incendiu;
e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a
personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor
serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
În anul 2019, Consiliul Judeţean Mureș a alocat suma de 32.000 lei pentru: organizarea şi
premierea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi câştigătoare a fazei
judeţene a concursului profesional în domeniul apărării şi stingerii incendiilor, pentru
premierea elevilor participanţi la concursurile Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr
viaţa, pentru editarea nr.23 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului”
din luna septembrie 2019 precum şi pentru editarea de pliante sau alte informaţii tipărite
prin care să se aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de
urgenţă sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei
sau producerii unei situaţii de urgenţă.
Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2019 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
HOREA au urmărit:
Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor în vederea
gestionării riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, pregătire şi
educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă;
-

Perfecționarea mecanismului de management integrat privind situațiile de urgență;

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în anul
2019, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei
cetăţenilor judeţului;
Continuarea demersurilor pentru reducerea numărului de obiective puse în
funcțiune, care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și îmbunătățirea
capacității personalului inspectoratului în vederea identificării neregulilor sau abaterilor de
la normele de prevenire a incendiilor;
Creșterea capacității de reziliență a comunităților prin corelarea riscurilor
identificate, conștientizarea riscurilor de către populație și îmbunătățirea capacității de
protecție în vederea scăderii numărului de victime ale incendiilor, sau a altor situații de
urgență;
Diversificarea formelor și mijloacelor de informare preventivă prin desfășurarea de
acțiuni în teren, cât mai aproape de populație și comunitățile locale ;
Colaborarea cu instituțiile de sprijin în vederea creșterii nivelului de pregătire și
asigurarea unui răspuns adecvat în situații de urgență, la obiectivele cu risc;
Perfecționarea standardelor și a procedurilor de lucru a personalului inspectoratului
în vederea abordării unitare a activității de prevenire;
În vederea identificării şi evaluării permanente a riscurilor din zona de competenţă
pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei
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pentru cunoaşterea regulilor şi măsurilor specifice unei situaţii de urgenţă s-a acţionat
pentru determinarea administraţiei publice locale, instituţiilor publice, conducătorilor
operatorilor economici, cadrelor tehnice PSI şi inspectorilor de protecţie civilă pentru
aplicarea prevederilor legale care reglementează activitatea de apărare împotriva
incendiilor/dezastrelor şi stabilirea măsurilor necesare pentru creşterea nivelului de
protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale din zona de competenţă;
Continuarea şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, între autorităţile locale,
judeţene, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări cu tradiţie în
managementul situaţiilor de urgenţă.
Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe
anul 2020, urmăresc:
Sprijinirea serviciilor voluntare în vederea obținerii avizelor necesare funcționării,
prin consultanță juridică și administrativă în vederea modificării organigramelor unităților
administrativ teritoriale care nu au prevăzută funcția de șef serviciu voluntar pentru situați
de urgență;
Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere defensivă
a mijloacelor de intervenție;
Implicarea consiliilor locale şi a primărilor din toate localităţile judeţului pentru
dotarea cu echipamente și tehnică de intervenție a serviciilor voluntare;
Efectuarea demersurilor în vederea acordării de facilități voluntarilor care
încadrează serviciile voluntare și acordarea drepturilor ce li se cuvin respectând legislația în
vigoare;
Operaţionalizarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate cu
autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal specializat;
Intensificarea eforturilor din partea consiliilor locale şi a primărilor în vederea
obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru instituțiile din subordine.
Având în vedere cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre privind Raportul de analiză
a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2019 şi stabilirea
măsurilor de optimizare a acesteia poate fi supus spre aprobare plenului Consiliului
Județean Mureș.
ARHITECT ȘEF
arh. Adina Gabriela Popescu

SERVICIUL JURIDIC
Nr. 5392/27.04.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare
împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a
acesteia
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
Referatul de aprobare nr. 5333/27.02.2020 şi în considerarea celor reținute în Raportul de
specialitate nr. 5382/27.02.2020 al Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism, Serviciul
Avizare Autorizare Control, Compartimentul Situații de Urgență,
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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.15, lit.„a” și „c” din Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art.7 din
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15, lit.„a” și „c” din Legea
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările
ulterioare, consiliul judeţean are obligația de a aproba planul de analiză şi acoperire a
riscurilor aferent judeţului cu stabilirea resurselor necesare pentru aplicarea acestuia,
respectiv de a analiza anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor hotărând măsuri
de optimizare a acesteia.
Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările și completările ulterioare.
Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea
transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune publicarea
acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la sediul instituției
din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1.
În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să stabilească o
perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte normative pentru a
primi în scris propuneri, sugestii sau opinii.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul
Mureş pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, îndeplinește condițiile
legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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