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MONITORUL OFICIAL 

AL JUDEȚULUI MUREȘ 

 

 

______________________________________________________________________ 

Anul 34 (XXXIV) – Nr.35 Hotărâri ale CJM                Vineri, 10 decembrie 2021 
                                               și alte acte   
______________________________________________________________________ 
       

     

HOTĂRÂRI 

Nr.  Pagina 

193 Hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureş 
pentru anul 2021 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 
 

HOTĂRÂREA NR.193 
din 7 decembrie 2021 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021  
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.33710/7.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.33718/7.12.2021, raportul Serviciului 
juridic nr.33721/7.12.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate,  

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: 

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.56/2021 privind aprobarea bugetului general 
al Județului Mureș pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
și se completează după cum urmează: 

Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2021 la venituri în sumă de 
949.141.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 1.011.653.000 lei, conform anexei nr. 1/g.” 

1. Anexele nr.1/f, 2/f, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/c, 3/4/b, 3/7/c, 3/9/a, 3/10/b, 3/12, 
3/16/a, 3/17/b, 3/20/b, 3/22/a, 3/33/c, 3/36/d, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/d, 3/40/b, 
3/41/d, 3/42/d, 3/43/d, 3/44/d, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/d, 3/50/d, 
3/51/d, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/d, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/59/d, 3/60/d, 
3/61/d, 3/62/d, 3/63/d, 3/64/d, 3/65, 3/74/e, 3/160/a, 4/e, 4/2/b, 4/3/b, 4/4/c, 4/5/b, 
4/6/c, 4/7/d, 4/8/b, 4/9/a, 4/10, 5/1/d, 5/2/d, 8/f, 9/c, 10/e, 11/e și 12/c se modifică și 
se înlocuiesc cu anexele  nr.1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/d, 3/4/c, 3/7/d, 3/9/b, 3/10/c, 
3/12/a, 3/16/b, 3/17/c, 3/20/c, 3/22/b, 3/33/d, 3/36/e, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/e, 
3/40/c, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/e, 3/44/e, 3/45/e, 3/46/e, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/e, 
3/50/e, 3/51/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 3/55/e, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/e, 
3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/e, 3/64/e, 3/65/a, 3/74/f, 3/160/b, 4/f, 4/2/c, 4/3/c, 
4/4/d, 4/5/c, 4/6/d, 4/7/e, 4/8/c, 4/9/b, 4/10/a, 5/1/e, 5/2/e, 8/g, 9/d, 10/f, 11/f și 
12/c. 

 

2. După anexa nr.3/163 se introduc 5 anexe noi, nr. 3/164 - 3/168. 

Art.II. Anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/d, 3/4/c, 3/7/d, 3/9/b, 3/10/c, 3/12/a, 
3/16/b, 3/17/c, 3/20/c, 3/22/b, 3/33/d, 3/36/e, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/e, 3/40/c, 
3/41/e, 3/42/e, 3/43/e, 3/44/e, 3/45/e, 3/46/e, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/e, 3/50/e, 
3/51/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 3/55/e, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/e, 3/60/e, 
3/61/e, 3/62/e, 3/63/e, 3/64/e, 3/65/a, 3/74/f, 3/160/b, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa1_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa4_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa4_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa5_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa8g_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa9d_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa10f_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa11f_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa12c_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa1_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
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3/168, 4/f, 4/2/c, 4/3/c, 4/4/d, 4/5/c, 4/6/d, 4/7/e, 4/8/c, 4/9/b, 4/10/a, 5/1/e, 
5/2/e, 8/g, 9/d, 10/f, 11/f și 12/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. 33710/07.12.2021        

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021  

 
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 necesitatea asigurării resurselor financiare pentru plata salariilor și a 
cheltuielilor cu bunuri și servicii la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș, precum și pentru cofinanțarea proiectului cu finanțare externă 
nerambursabilă de la Uniunea Europeană “Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul 
Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19” la care s-a semnat contractul de finanțare, cheltuieli care sunt absolut 
necesare a fi efectuate până la sfârșitul anului 2021, se impune rectificarea de îndată a 
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021.   

În urma analizei execuțiilor bugetare următoarele instituții subordonate au solicitat 
reașezări între unele articole bugetare în limita sumelor aprobate pe anul 2021: 

 Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean,  

 Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo,  

 Centrul Militar Județean Mureș, 

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa4_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa5_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa5_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa8g_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa9d_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa10f_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa11f_hot193_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa12c_hot193_2021.xls
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 Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, 

 Ansamblul Artistic “Mureşul”,  

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş, 

 Redacţia Revistei “Lató”, 

 Biblioteca Judeţeană Mureș. 

Prin adresa nr.31325/12.11.2021 Filarmonica de Stat solicită suplimentarea sumelor alocate 
pentru utilități cu 10.000 lei. 

Prin adresa nr.30907/09.11.2021 Revista Vatra cere suplimentarea sumelor alocate cu 
25.000 lei pentru acoperirea deficitului de finanțare datorat nerealizării veniturilor proprii 
prevăzute în buget. 

Prin adresele nr.30742/05.11.2021 și nr.31135/10.11.2021 Muzeul Județean Mureș a 
solicitat suplimentarea sumelor alocate cu 74.000 lei pentru plata unor cotizații, precum și 
redistribuirea economiilor realizate la un obiectiv de investiții la unul cu deficit de 
finanțare conform Anexei nr.8. 

Prin adresele 30703/05.11.2021 și nr.31591/16.11.2021 Spitalul Județean Mureș a solicitat 
rectificarea bugetului instituției cu 1.344.000 lei în urma suplimentării veniturilor din 
contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate - din servicii medicale spitalicești și din 
programele de sănătate. Această sumă se repartizează pe cheltuieli de personal și cheltuieli 
cu bunuri și servicii. 

Prin adresa nr.31759/17.11.2021 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni a 
solicitat majorarea bugetului instituției cu 2.526.000 lei în urma suplimentării veniturilor 
din subvenții din bugetul FNUASS pentru majorări salariale și din contractele cu Casa de 
Asigurări de Sănătate - din servicii medicale spitalicești. Această sumă se repartizează 
pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli de capital. 

Prin adresa nr.32419/23.11.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș solicită suplimentarea bugetului alocat pentru funcționarea instituției cu 
10.276.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii, precum 
și cheltuieli aferente proiectului “Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș 
cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19”. 

De asemenea, se alocă 83.000 lei pentru finanțarea proiectelor culturale şi sociale de 
interes public judeţean desfășurate de Asociația Culturală Cântecul Târnavelor și Asociația 
Culturală Titanzene. 

Prin notele interne nr.30519/04.11.2021,nr.31224/11.11.2021 și nr.31730/ 17.11.2021, 
Direcția Tehnică propune modificări în Programul de drumuri, conform Anexei nr.10. 

Prin nota internă nr.29758/26.10.2021 Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte solicită suplimentarea sumelor cuprinse în planul de investiții aferent activelor 
date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID, astfel în anexa 
nr.12 se introduce o nouă poziție: ”Sistem de bariere rutiere acces incinta depozitului zonal 
de deșeuri Sânpaul” în valoare de 17.000 lei. 

Totodată, urmare a semnării contractelor de finanțare ale proiectelor “Dotarea centrelor 
rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ”, și "Sprijin la nivelul Regiunii Centru 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 
turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură", ce vizează investiția"Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-
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Sovata" Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte solicită prin notele 
interne nr.31240/11.11.2021 și nr.31375/12.11.2021 cuprinderea în buget a sumelor 
aferente acestora. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/d, 3/4/c, 
3/7/d, 3/9/b, 3/10/c, 3/12/a, 3/16/b, 3/17/c, 3/20/c, 3/22/b, 3/33/d, 3/36/e, 3/37/e, 
3/38/e, 3/39/e, 3/40/c, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/e, 3/44/e, 3/45/e, 3/46/e, 3/47/e, 
3/48/e, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 3/55/e, 3/56/e, 3/57/e, 
3/58/e, 3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/e, 3/64/e, 3/65/a, 3/74/f, 3/160/b, 3/164, 
3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 4/f, 4/2/c, 4/3/c, 4/4/d, 4/5/c, 4/7/e, 4/8/c, 4/9/b, 
4/10/a, 5/1/e, 5/2/e, 8/g, 9/d, 10/f, 11/f și 12/d. 

Potrivit art.39 alin (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 2021 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 06 
decembrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 33649. 

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 

 

 
 
 
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 33718/07.12.2021 

 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021  

 

 

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 necesitatea asigurării resurselor financiare pentru plata salariilor și a 
cheltuielilor cu bunuri și servicii la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș, precum și pentru cofinanțarea proiectului cu finanțare externă 
nerambursabilă de la Uniunea Europeană “Dotarea centrelor rezidențiale publice din 
județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19” la care s-a semnat contractul de finanțare, cheltuieli care sunt 
absolut necesare a fi efectuate până la sfârșitul anului 2021, se impune rectificarea de 
îndată a bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021.   

În urma analizei execuțiilor bugetare următoarele instituții subordonate au solicitat 
reașezări între unele articole bugetare în limita sumelor aprobate pe anul 2021: 
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 Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean, prin adresa 
nr.31743/17.11.2021, 

 Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo, prin adresa nr.31718/17.11.2021, 

 Centrul Militar Județean Mureș, prin adresa nr.31345/12.11.2021, 

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, prin adresa 
nr.30610/04.11.2021, 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, prin adresa nr.30269/02.11.2021, 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2, prin adresa nr.31675/16.11.2021, 

 Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, prin adresa nr.30590/03.11.2021, 

 Ansamblul Artistic “Mureşul”, prin adresa nr.31321/12.11.2021,  

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş, 
prin adresa nr.31656/16.11.2021, 

 Redacţia Revistei “Lató”, prin adresa nr.30713/05.11.2021, 

 Biblioteca Judeţeană Mureș, prin adresele nr.30844/08.11.2021 și 
nr.31099/10.11.2021. 

Prin adresa nr.31325/12.11.2021 Filarmonica de Stat solicită suplimentarea sumelor 
alocate pentru utilități cu 10.000 lei. 

Prin adresa nr.30907/09.11.2021 Revista Vatra cere suplimentarea sumelor alocate cu 
25.000 lei pentru acoperirea deficitului de finanțare datorat nerealizării veniturilor proprii 
prevăzute în buget. 

Prin adresele nr.30742/05.11.2021 și nr.31135/10.11.2021 Muzeul Județean Mureș a 
solicitat suplimentarea sumelor alocate cu 74.000 lei pentru plata unor cotizații, precum și 
redistribuirea economiilor realizate la un obiectiv de investiții la unul cu deficit de 
finanțare conform Anexei nr.8g. 

Prin adresele 30703/05.11.2021 și nr.31591/16.11.2021 Spitalul Județean Mureș a solicitat 
rectificarea bugetului instituției în urma suplimentării veniturilor din contractele cu casele 
de asigurări de sănătate din servicii medicale spitalicești cu 1.100.000 lei și din programele 
de sănătate cu 244.000 lei, influența totală fiind de 1.344.000 lei. Această sumă se 
repartizează pe cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii. 

Prin adresa nr.31759/17.11.2021 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni a 
solicitat majorarea bugetului instituției cu 2.526.000 lei în urma suplimentării veniturilor 
din subvenții din bugetul FNUASS pentru majorări salariale și  din contractele cu casele de 
asigurări de sănătate din servicii medicale spitalicești. Această sumă se repartizează 
pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli de capital. 

Prin adresa nr.32419/23.11.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș solicită suplimentarea bugetului alocat pentru funcționarea instituției cu 
10.276.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii, 
precum și cheltuieli aferente proiectului “Dotarea centrelor rezidențiale publice din 
județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19”. 

Se alocă 83.000 lei pentru finanțarea proiectelor culturale şi sociale de interes public 
judeţean desfășurate de Asociația Culturală Cântecul Târnavelor și Asociația Culturală 
Titanzene. 

Prin nota internă nr.29758/26.10.2021 Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte solicită suplimentarea sumelor cuprinse în planul de investiții aferent activelor 
date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID, astfel în anexa 
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nr.12 se introduce o nouă poziție: ”Sistem de bariere rutiere acces incinta depozitului 
zonal de deșeuri Sânpaul” în valoare de 17.000 lei. 

Prin notele interne nr.30519/04.11.2021, 31224/11.11.2021 și nr.31730/17.11.2021, 
Direcția Tehnică prin propune modificări în Programul de drumuri, conform Anexei nr.10. 

Urmare a semnării contractelor de finanțare ale proiectelor “Dotarea centrelor 
rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ”, și "Sprijin la nivelul Regiunii Centru 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 
(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură", ce vizează investiția"Reabilitare DJ 153 A 
și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata" Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte solicită prin notele interne nr.31240/11.11.2021  și nr.31375/ 12.11.2021 
cuprinderea în buget a sumelor aferente acestora. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/d, 3/4/c, 
3/7/d, 3/9/b, 3/10/c, 3/12/a, 3/16/b, 3/17/c, 3/20/c, 3/22/b, 3/33/d, 3/36/e, 3/37/e, 
3/38/e, 3/39/e, 3/40/c, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/e, 3/44/e, 3/45/e, 3/46/e, 3/47/e, 
3/48/e, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 3/55/e, 3/56/e, 3/57/e, 
3/58/e, 3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/e, 3/64/e, 3/65/a, 3/74/f, 3/160/b, 
3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 4/f, 4/2/c, 4/3/c, 4/4/d, 4/5/c, 4/7/e, 4/8/c, 
4/9/b, 4/10/a, 5/1/e, 5/2/e, 8/g, 9/d, 10/f, 11/f și 12/d. 

Potrivit art.39 alin (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 2021 a fost depus pentru consultarea publicului în 
data de 6 decembrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 33649. 

Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 
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RAPORT 
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 33710 din 7.12.2021 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, 
și ale 39 alin.(3) 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, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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 2021, având în vedere solicitările formulate de Serviciul Public de Pază al 
Obiectivelor de Interes Judeţean, de Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo, de Centrul 
Militar Județean Mureș, de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, de 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
nr.2, de Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, de Ansamblul Artistic “Mureşul”, de Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş, de Redacţia 
Revistei “Lató”, de Biblioteca Judeţeană Mureș, de Filarmonica de Stat Târgu Mureș, de 
Revista Vatra, de  Muzeul Județean Mureș, de Spitalul Clinic Județean Mureș, de Spitalul 
Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni, de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș, precum și de Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 



    9/10 

 

Proiecte și de Direcția tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Mureș. 

De asemenea, rectificarea se impune ca urmare a finanțării proiectelor culturale şi sociale 
de interes public judeţean desfășurate de Asociația Culturală Cântecul Târnavelor și 
Asociația Culturală Titanzene. 

Proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3) din 
Legea nr.273/2006, prin raportare la prevederile art.19 alin.(2) din lege, 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, la întocmirea proiectului de hotărâre s–au avut în vedere prevederile 
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 2021, îndeplinește condițiile 
legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș ulterior 
avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136, alin. (4) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
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