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HOTĂRÂREA NR.186
din 4 decembrie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.32405/3.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.32434/3.12.2020, raportul
Serviciului juridic nr.32454/3.12.2020, precum şi avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1015/2020 privind alocarea unei
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și ale
O.U.G. nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
Având în vedere prevederile art.14 alin. (4), art. 19, alin. (2) și ale art.26 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 87 alin. (2), art.88, art.173 alin.(1) lit. ”b”, coroborate cu
cele ale alin.(3) lit. ”a”, precum și cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Articol unic. (1) 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
935.115.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 1.036.627.000 lei, conform anexei nr.1/o.”
2. Anexele nr.1/n, 2/m, 2/1/l, 3/9/a, 3/36/k, 3/37/h, 3/38/h, 3/39/i, 3/41/i, 3/42/h,
3/43/g, 3/44/h, 3/45/g, 3/46/g, 3/47/h, 3/48/h, 3/49/g, 3/50/g, 3/52/k, 3/53/k,
3/54/k, 3/55/g, 3/56/h, 3/57/h, 3/58/h, 3/59/h, 3/60/h, 3/61/h, 3/62/h, 3/63/g și
3/64/g se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/o, 2/n, 2/1/m, 3/9/b, 3/36/l, 3/37/i,
3/38/i, 3/39/j, 3/41/j, 3/42/i, 3/43/h, 3/44/i, 3/45/h, 3/46/h, 3/47/i, 3/48/i, 3/49/h,
3/50/h, 3/52/l, 3/53/l, 3/54/l, 3/55/h, 3/56/i, 3/57/i, 3/58/i, 3/59/i, 3/60/i, 3/61/i,
3/62/i, 3/63/h și 3/64/h, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) 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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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.32405/03.12.2020
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 HG nr.1015/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, s-au alocat Județului Mureș 9.310.000 lei,
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2020 pentru finanţarea cheltuielilor necesare asigurării activităţii de asistenţă
socială şi de protecţie a copilului.
Având în vedere prevederile art.27 din OUG nr.201/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, care precizează că economiile înregistrate la finanţarea
unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor şi al comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti pot fi utilizate pentru
finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi
sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală
repartizată, propunem repartizarea sumei de 8.010.000 lei, reprezentând economii
realizate la finanțarea Programului pentru şcoli al României din cauza suspendării
cursurilor la clasă în cadrul unităţilor de învăţământ în contextul epidemiologic generat
de evoluţia infecţiilor cu SARS-COV 2 pentru bugetul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mureș, acesta majorându-se cu suma de 17.320.000 lei la
secțiunea de funcționare, din care:
13.510.000 lei pentru cheltuieli de personal, reprezentând contribuții salarii pe lunile
octombrie, noiembrie, precum și salarii nete aferente lunii noiembrie,
3.645.000 lei pentru cheltuieli materiale (hrană, medicamente și materiale sanitare,
etc),
165.000 lei sume aferente persoanelor cu handicap încadrate.
Modificările amintite se regăsesc în nr.1/o, 2/n, 2/1/m, 3/9/b, 3/36/l, 3/37/i, 3/38/i,
3/39/j, 3/41/j, 3/42/i, 3/43/h, 3/44/i, 3/45/h, 3/46/h, 3/47/i, 3/48/i, 3/49/h, 3/50/h,
3/52/l, 3/53/l, 3/54/l, 3/55/h, 3/56/i, 3/57/i, 3/58/i, 3/59/i, 3/60/i, 3/61/i, 3/62/i,
3/63/h și 3/64/h.
Potrivit art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului
general al Județului Mureș pentru anul 2020 a fost depus pentru consultarea publicului în
data de 03 decembrie 2020, la avizierul instituției sub numărul 32410.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
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Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.32434/3.12.2020
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 HG nr.1015/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, s-au alocat Județului Mureș 9.310.000 lei,
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2020 pentru finanţarea cheltuielilor necesare asigurării activităţii de asistenţă
socială şi de protecţie a copilului.
Având în vedere prevederile art.27 din OUG nr.201/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, care precizează că economiile înregistrate la finanţarea
unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor şi al comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti pot fi utilizate pentru
finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi
sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală
repartizată, propunem repartizarea sumei de 8.010.000 lei, reprezentând economii
realizate la finanțarea Programului pentru şcoli al României din cauza suspendării
cursurilor la clasă în cadrul unităţilor de învăţământ în contextul epidemiologic generat
de evoluţia infecţiilor cu SARS-COV 2 pentru bugetul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mureș, acesta majorându-se cu suma de 17.320.000 lei la
secțiunea de funcționare, din care:
 13.510.000 lei pentru cheltuieli de personal, reprezentând contribuții salarii pe lunile
octombrie, noiembrie, precum și salarii nete aferente lunii noiembrie,
 3.645.000 lei pentru cheltuieli materiale (hrană, medicamente și materiale sanitare,
etc),


165.000 lei sume aferente persoanelor cu handicap încadrate.

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/o, 2/n, 2/1/m, 3/9/b, 3/36/l, 3/37/i,
3/38/i, 3/39/j, 3/41/j, 3/42/i, 3/43/h, 3/44/i, 3/45/h, 3/46/h, 3/47/i, 3/48/i, 3/49/h,
3/50/h, 3/52/l, 3/53/l, 3/54/l, 3/55/h, 3/56/i, 3/57/i, 3/58/i, 3/59/i, 3/60/i, 3/61/i,
3/62/i, 3/63/h și 3/64/h.
Potrivit art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului
general al Județului Mureș pentru anul 2020 a fost depus pentru consultarea publicului în
data de 03 decembrie 2020, la avizierul instituției sub numărul 32480.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii
și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
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DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.32454/03.12.2020

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.32405 din 3.12.2020 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 art.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 prevederile HG nr.1015/2020 privind alocarea unei
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin care s-au
alocat Județului Mureș 9.310.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 pentru finanţarea cheltuielilor necesare
asigurării activităţii de asistenţă socială şi de protecţie a copilului.
Repartizarea sumelor alocate se va face având în vedere prevederile art.27 din O.U.G.
nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 potrivit cărora
”economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul
judeţelor şi al comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi
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municipiului Bucureşti pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli
care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte
servicii care se asigură din suma totală repartizată”.
Proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3)
din Legea nr.273/2006, fiind afișat la avizierul unității administrativ-teritoriale, demers
în urma căruia nu au intervenit propuneri de modificare.
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 și stabilirea unor
măsuri bugetare, 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
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