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HOTĂRÂREA NR. 111 
din 30 iulie 2020 

privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.19686/24.07.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.19751/24.07.2020, raportul 

Serviciului juridic nr.19770/24.07.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile H.G. nr.554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de 

intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, 

Potrivit prevederilor Legii nr.115/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,  

Având în vedere prevederile art.14 alin. (4), art. 19, alin. (2), art. 26 și 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 

848.795.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 950.307.000 lei, conform anexei nr.1/j.” 

2. Anexele  nr.1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/b, 3/3, 3/4, 3/5, 3/18/a, 3/19/a, 3/20, 3/21, 

3/22, 3/23, 3/25, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e, 3/41/d, 3/42/d, 3/43/c, 

3/44/d, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/g, 3/53/g, 

3/54/g, 3/55/c, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/59/c, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 3/63/c, 

3/64/c, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/1, 4/2/a, 4/3/a, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 5/1/h, 7/h, 8/d, 

9/d, 10/c și 11/a se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 

3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/18/b, 3/19/b, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/23/a, 3/25/a, 3/33/b, 

3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 3/44/e, 3/45/d, 3/46/d, 

3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h, 3/55/d, 3/56/e, 

3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d, 3/71/g, 3/74/f, 4/i, 

4/1/a, 4/2/b, 4/3/b, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/9/a, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e, 10/d și 

11/b. 
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3. După anexa nr.3/197 se introduc 3 anexe noi, nr. 3/198, 3/199 și 3/200. 

Art.II. Anexele nr.1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/18/b, 3/19/b, 

3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/23/a, 3/25/a, 3/33/b, 3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 

3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 3/44/e, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 

3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h, 3/55/d, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e, 

3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d, 3/71/g, 3/74/f, 3/198, 3/199, 3/200, 4/i, 4/1/a, 4/2/b, 

4/3/b, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/9/a, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e, 10/d și 11/b 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                                                                                              Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL                                                   
                                                                                                                                                               Paul Cosma 
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Nr. 19686/24.07.2020        

    

 

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. 554/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi 
administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, s-au alocat Județului Mureș 
312.000 lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate 
ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2020. Cu această sumă cresc 
veniturile din “Subvenții primite din Fondul de Intervenție“ și cheltuielile la capitolul 
84 Drumuri și poduri. 

Se suplimentează veniturile din “Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea 
cheltuielilor pentru carantină”,  cu 1.017.000 lei în urma încasării sumelor de la 
Direcția de Sănătate Publică Mureș, conform art.1 alin(4) din HG nr.201/2020 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi 
luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii. 

Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.18048/08.07.2020 solicită suplimentarea 
sumelor cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Reparații la imobil str.Plutelor nr.2 
Centru de perfecționare pentru personalul din Administrația publică” cu suma de 
365.000 lei. 

Direcția Tehnică, prin Notele interne nr.18565/13.07.2020 respectiv 18830/15.07.2020 
cere suplimentarea fondurilor alocate la capitolul investiții cu 500.000 lei și pentru 
plombări cu 580.000 lei conform programului de drumuri pentru anul 2020.De 
asemenea prin Nota internă 17939/07.07.2020 se solicită achiziția unor servicii pentru 
vizualizarea, gestionarea, identificarea, planificarea și urmărirea lucrărilor necesare 
întreținerii și asigurării siguranței rutiere pe drumurile județene în sumă de 161.000 
lei. 

Prin Nota internă nr.19464/22.07.2020 Direcția Tehnică solicită modificări în cadrul 
bugetului aprobat în ceea ce privește dotările prevăzute pentru Serviciul Administrativ 
Intervenții în sensul renunțării la poziția Container depozitare antifoc  și introducerea 
poziției Tractor cu cositor în valoarea de 500.000 lei. 
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Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Notele interne 
nr.18082/08.07.2020 respectiv nr.18324/10.07.2020 solicită cuprinderea în Planul de 
investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează 
din Fondul IID a două poziții noi:1.Achiziția și montarea unui sistem hidraulic și 
acționare cu telecomandă pentru tocătorul aflat în dotarea SSCT Cristești în valoare de 
47.600 lei, 2.Servicii de expertizare pentru zona adiacentă tronsonului de drum 
perimetral asfaltat, al celulei numărul 1-zona superioară dig sud, de la obiectivul DDN-
TMB Sânpaul, în valoare de 50.000 lei.Prin Nota internă nr.19639/23.07.2020 se 
solicită cuprinderea în bugetul proiectului a sumei de 140.000 lei, necesar pentru 
realizarea studiului de evaluare a lucrărilor rămase de executat și a lucrărilor 
deteriorate, respectiv de stabilire a duratei de timp necesare pentru actualizarea 
Proiectului tehnic şi finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea Palatului 
Culturii”, cu această sumă se diminuează cheltuielile neeligibile prevăzute pentru anul 
2020. 

Prin notele interne nr.18209/09.07.2020, respectiv nr.18637/14.07.2020 Direcția 
Amenajare Teritoriu și Urbanism solicită cuprinderea sumelor necesare achiziției a 8 
suite de office, precum și a unui server web nou cu spațiu extins pentru stocarea 
emailurilor în valoare de 61.000 lei și a unui server pentru găzduirea sistemului de 
gestiune financiar contabil eCUB în valoare de 77.000 lei. 

Prin adresa 19370/21.07.2020 Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș 
solicită suplimentarea bugetului alocat cu suma de 50.000 lei pentru achiziția unor 
containere modulare și echiparea acestora pentru a extinde punctul de lucru din Lunca 
Bradului, astfel încât să corespundă necesităților serviciului(asigurarea permanenței 
24/24, prim ajutor, etc.) 

Prin adresa nr.17864/06.07.2020 Centrul Militar Județean solicită unele modificări în 
lista de investiții în cadrul bugetului aprobat, pentru achiziția unor calculatoare în 
valoare de 16.000 lei și renunțarea la pozițiile: Sursă neîntreruptibilă date cu montare 
în Rack și Switch. 

Prin adresa nr.19291/21.07.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat rectificarea 
bugetului instituției în urma suplimentării sumelor destinate programului național de 
boli transmisibile cu suma de 1.028.000 lei. De asemenea se majorează veniturile din 
contractele cu casele de asigurări cu suma de 5.275.000 lei, respectiv se diminuează 
veniturile din donații cu 450.000 lei datorită virării excedentului în contul sume de 
mandat pentru sponsorizări,se mai diminuează veniturile din contractele încheiate cu 
DSP cu 3.108.000 lei. Influența totală de 2.745.000 lei se repartizează pe cheltuielile 
de personal și  cheltuielile cu bunuri și servicii. 

Prin adresa nr.18217/09.07.2020, Muzeul Județean Mureș solicită unele modificarea 
listei de reparații în cadrul bugetului aprobat. Influențele se regăsesc în anexa 8e. 

Se alocă 1.500.000 lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș în vederea asigurării cheltuielilor materiale pentru luna august. 

Se cuprind la capitolul 87.02 Cofinanțare activități economice, sociale și cultural 
388.000 lei pentru finanțarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea 
unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean. 

Sumele alocate suplimentar la unele capitole sunt asigurate din venituri, respectiv de 
la capitolul 74 SMID și 84 Programe de dezvoltare de la capitolul. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/4/a, 
3/18/b, 3/33/b, 3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 3/44/e, 
3/45/d, 3/46/d, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h, 
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3/55/d, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d, 
3/71/g, 3/74/f, 4/i, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e , 10/d și 11/b. 

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 21 iulie 2020, la avizierul instituției sub numărul 
19385/21.07.2020. 

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

alăturat. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 19751/24.07.2020 

 

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. 554/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 
unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, s-au alocat 
Județului Mureș 312.000 lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a 
infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în 
anul 2020. Cu această sumă cresc veniturile din “Subvenții primite din Fondul 
de Intervenție“ și cheltuielile la capitolul 84 Drumuri și poduri. 

Se suplimentează veniturile din “Subvenții de la bugetul de stat pentru 
decontarea cheltuielilor pentru carantină”,  cu 1.017.000 lei în urma încasării 
sumelor de la Direcția de Sănătate Publică Mureș, conform art.1 alin(4) din HG 
nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea 
cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, 
precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii. 

Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.18048/08.07.2020 solicită suplimentarea 
sumelor cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Reparații la imobil str.Plutelor 
nr.2 Centru de perfecționare pentru personalul din Administrația publică” cu 
suma de 365.000 lei. 

Direcția Tehnică, prin Notele interne nr.18565/13.07.2020 respectiv 
18830/15.07.2020 cere suplimentarea fondurilor alocate la capitolul investiții 
cu 500.000 lei și pentru plombări cu 580.000 lei conform programului de 
drumuri pentru anul 2020.De asemenea prin Nota internă 17939/07.07.2020 se 
solicită achiziția unor servicii pentru vizualizarea, gestionarea, identificarea, 
planificarea și urmărirea lucrărilor necesare întreținerii și asigurării siguranței 
rutiere pe drumurile județene în sumă de 161.000 lei. 

Prin Nota internă nr.19464/22.07.2020 Direcția Tehnică solicită modificări în 
cadrul bugetului aprobat în ceea ce privește dotările prevăzute pentru Serviciul 
Administrativ Intervenții în sensul renunțării la poziția Container depozitare 
antifoc  și introducerea poziției Tractor cu cositor în valoarea de 500.000 lei 
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Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Notele interne 
nr.18082/08.07.2020 respectiv nr.18324/10.07.2020 solicită cuprinderea în 
Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune 
care se finanțează din Fondul IID a două poziții noi:1.Achiziția și montarea unui 
sistem hidraulic și acționare cu telecomandă pentru tocătorul aflat în dotarea 
SSCT Cristești în valoare de 47.600 lei, 2.Servicii de expertizare pentru zona 
adiacentă tronsonului de drum perimetral asfaltat, al celulei numărul 1-zona 
superioară dig sud, de la obiectivul DDN-TMB Sânpaul, în valoare de 50.000 lei. 
Prin Nota internă nr.19639/23.07.2020 se solicită cuprinderea în bugetul 
proiectului a sumei de 140.000 lei, necesar pentru realizarea studiului de 
evaluare a lucrărilor rămase de executat și a lucrărilor deteriorate, respectiv 
de stabilire a duratei de timp necesare pentru actualizarea Proiectului tehnic şi 
finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea Palatului Culturii”, cu 
această sumă se diminuează cheltuielile neeligibile prevăzute pentru anul 
2020.  

Prin notele interne nr.18209/09.07.2020, respectiv nr.18637/14.07.2020 
Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism solicită cuprinderea sumelor necesare 
achiziției a 8 suite de office, precum și a unui server web nou cu spațiu extins 
pentru stocarea emailurilor în valoare de 61.000 lei și a unui server pentru 
găzduirea sistemului de gestiune financiar contabil eCUB în valoare de 77.000 
lei. 

Prin adresa 19370/21.07.2020 Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo 
Mureș solicită suplimentarea bugetului alocat cu suma de 50.000 lei pentru 
achiziția unor containere modulare și echiparea acestora pentru a extinde 
punctul de lucru din Lunca Bradului, astfel încât să corespundă necesităților 
serviciului(asigurarea permanenței 24/24, prim ajutor, etc.) 

Prin adresa nr.17864/06.07.2020 Centrul Militar Județean solicită unele 
modificări în lista de investiții în cadrul bugetului aprobat, pentru achiziția 
unor calculatoare în valoare de 16.000 lei și renunțarea la pozițiile: Sursă 
neîntreruptibilă date cu montare în Rack și Switch. 

Prin adresa nr.19291/21.07.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat 
rectificarea bugetului instituției în urma suplimentării sumelor destinate 
programului național de boli transmisibile cu suma de 1.028.000 lei. De 
asemenea se majorează veniturile din contractele cu casele de asigurări cu 
suma de 5.275.000 lei, respectiv se diminuează veniturile din donații cu 
450.000 lei datorită virării excedentului în contul sume de mandat pentru 
sponsorizări,se mai diminuează veniturile din contractele încheiate cu DSP cu 
3.108.000 lei. Influența totală de 2.745.000 lei se repartizează pe cheltuielile 
de personal și  cheltuielile cu bunuri și servicii. 

Prin adresa nr.18217/09.07.2020, Muzeul Județean Mureș solicită unele 
modificarea listei de reparații în cadrul bugetului aprobat. Influențele se 
regăsesc în anexa 8e.  

Se alocă 1.500.000 lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș în vederea asigurării cheltuielilor materiale pentru luna august. 

Se cuprind la capitolul 87.02 Cofinanțare activități economice, sociale și 
cultural 388.000 lei pentru finanțarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 
organizarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean. 
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Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 
3/4/a, 3/18/b, 3/33/b, 3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 3/41/e, 3/42/e, 
3/43/d, 3/44/e, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 
3/52/h, 3/53/h, 3/54/h, 3/55/d, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e, 
3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d, 3/71/g, 3/74/f, 4/i, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e , 
10/d și 11/b. 

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 21 iulie 2020, la avizierul 
instituției sub numărul 19385/21.07.2020. 

Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus 
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

. 

 

 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

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. 19686 din 24.07.2020 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 prevederile H.G. nr. 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul 

de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 

unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, prin care s-au alocat 
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Județului Mureș 312.000 lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale 

afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2020. 

De asemenea se impune rectificarea bugetului având în vedere solicitarea formulată de 

Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo, Centrul Militar Județean, de Muzeul 

Județean Mureș, de Spitalul Clinic Județean Mureș, de Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Mureș, de Direcția Tehnică, de Direcția de Dezvoltare Regională și 

Implementare Proiecte și de Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism, precum și solicitările 

formulate în vederea finanțării participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean. 

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. 

Totodată, proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin ar.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. 

 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. 
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