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HOTĂRÂREA NR. 51 
din 12 aprilie 2017 

privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din 
bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, 

sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.7409/10.04.2017, la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor 
nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2017, în domeniile: 
cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială,  
În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile legale 
specifice, respectiv: 

 Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006, privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive şi ale asociaţiilor pe 
ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare;  

 Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 
respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31 din 30 martie 2017 
privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2017, precum și avizul 
comisiilor de specialitate, 
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul 
general al judeţului Mureş, pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, sport, 
activităţi de tineret şi asistenţă socială, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al 
Judeţului Mureş pe anul 2017 pentru activităţi non-profit de interes judeţean, se va 
aproba prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de publicarea în Monitorul 
Oficial a programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general 
al Judeţului Mureş, pentru anul 2017. 
 
p.PREŞEDINTE                     Contrasemnează 
VICEPREȘEDINTE                                                  SECRETAR 
Alexandru Cîmpeanu                                                                                   Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot051_2017.pdf
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr.7409/10.04.2017 
Dosar VI D/1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din 

bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, sport, 
activităţi de tineret şi asistenţă socială 

 
Legea Nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare, reprezintă cadrul general de derulare pentru procedura de acordare a acestor 
finanţări nerambursabile.  
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/30.03.2017 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017 au fost stabilite fondurile destinate 
contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru anul 2017,  în domeniile: cultură, culte, 
sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială. 
Cadrul normativ anterior amintit se completează cu legislaţia specifică fiecărui domeniu, 
după cum urmează: 

 Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu completările ulterioare şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006, privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive şi ale asociaţiilor pe 
ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare;  

 Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi 
respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 
Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape: 

 publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; 

 publicarea anunţului de participare; 

 înscrierea candidaţilor; 

 transmiterea documentaţiei; 

 prezentarea propunerilor de proiecte;  

 verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică şi financiară; 

 evaluarea propunerilor de proiecte; 

 comunicarea rezultatelor; 

 încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; 

 publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare 
nerambursabilă. 
În aplicarea prevederilor art.15 din Legea Nr.350/2005 autorităţile finanţatoare stabilesc 
un program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, care se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. Programul anual, poate cuprinde una sau 
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mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor. Publicarea în Monitorul Oficial al României a 
programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează autorităţii 
finanţatoare obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.  
În aplicarea dispoziţiilor legale mai sus enunţate prin proiectul de hotărâre se propune 
aprobarea unui program anual de acordare a finanţărilor din bugetul Judeţului Mureş cu o 
singură sesiune, cu excepţia domeniului asistenţă socială pentru care sunt programate 
două sesiuni.  
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul 
general al Judeţului Mureş, pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, sport, 
activităţi de tineret şi asistenţă socială. 

    
 
 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
     
             
 

HOTĂRÂREA NR.56 
din 27 aprilie 2017 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.8262/24.04.2017 la proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind 
aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate, 
Potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea 
clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 
În conformitate cu art.15 alin(2) şi art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

hotărăşte: 
 
Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Art.1. Se aprobă bugetul general  al judeţului Mureş pe anul 2017 la venituri în sumă de 
543.937.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 681.217.000 lei, precum şi estimări pentru anii 
2018-2020, conform anexei nr.1.” 
2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Mureş 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 3/175”. 
3. Anexele nr.1, 2, 2/1, 3/109, 4, 5/1, 5/2, 7 și 9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 
nr. 1/a, 2/a, 2/1/a, 3/109/a, 4/a, 5/1/a, 5/2/a, 7/a și nr.9/a.  
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4. După anexa 3/118 se introduc 57 de anexe noi, nr.3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 
3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 
3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 
3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 
3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 
3/172, 3/173, 3/174 și 3/175.  
Art.II.  Anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 3/109/a, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 
3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 
3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 
3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 
3/173, 3/174, 3/175, 4/a, 5/1/a, 5/2/a, 7/a  și nr.9/a fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi  direcţiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                Contrasemnează                                                              
Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                                                                  
Paul Cosma 

 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 
Nr.8262/21.04.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr.31/2017privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş  
pentru anul 2017 

 
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor de principali de credite. 
Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal Dr.”Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, 
solicită modificarea bugetelor proprii în conformitate cu clasificația indicatorilor privind 
finanțele publice aprobată prin următoarele acte normative: 
- Ordinul nr.372/28 martie 2017 privind modificarea anexei nr.1 la Normele metodologice 
pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin 
Ordinul ministrului sănătăţii nr.1043/2010;   
- art.201 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
- art.62 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare, 
De asemenea, prin adresele nr.7838 și 7918/2017, Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită 
unele reașezări la dotări din Fondul de Dezvoltare, respectiv majorarea veniturilor pentru 
programele naţionale de sănătate. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa1a_hot056_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa4_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa5_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa7a_hot056_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa9a_hot056_2017.xls
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Potrivit prevederilor art.90 alin.(1) din Legea nr.292/2011, Legea asistenţei sociale, 
persoanele adulte cu dizabilităţi asistate în centre rezidenţiale sau susţinătorii legali ai 
acestora, în funcţie de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilităţi, au obligaţia de 
a plăti o contribuţie lunară de întreţinere stabilită în condiţiile legii. Pentru evidenţierea 
sumelor în cauză la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în clasificaţia veniturilor 
bugetelor locale la capitolul „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cod 33.02, 
se introduce subcapitolul „Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate”, cod 
33.02.13. Indicatorul nou introdus se va utiliza în cadrul secţiunii de funcţionare. 
Propunem aceste modificări conform actelor normative amintite mai sus. 
 
Prin Nota Internă nr.8102/20.04.2017, Direcția Tehnică solicită modificarea denumirii 
unei lucrări cuprinse în anexa nr.9 „Program - 2017 lucrări la drumuri județene” din HCJ 
nr.31/2017 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș, pentru anul 2017, la 
pct.4.3 va avea următorul cuprins: „Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie (DJ151) 
- Valea Largă/limită județ Cluj, km 0+060 - 1+040 și km 6+500 – 7+560, județul Mureș.   
Având în vedere că prin anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.34/2017, s-a aprobat participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, 
propunem aprobarea detalierii acestora, conform  anexelor  nr.3/119 până la nr.3/175.   
În concluzie toate modificările amintite mai sus se regăsesc în anexele nr.1/a, 2/a, 
2/1/a, 3/109/a, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 
3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 
3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 
3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 4/a, 
5/1/a, 5/2/a , 7/a și nr.9/a. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
PREȘEDINTE                                                                       DIRECTOR EXECUTIV 
 
Péter Ferenc                                                                           Alin Mărginean  
             
 

HOTĂRÂREA NR.57 
din 27 aprilie 2017 

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al 
Județului Mureș la 31 martie 2017 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.8157/21.04.2017 la proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 
31 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
Având în vedere prevederile art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. ”a”, ale art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
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Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului general consolidat al 
Județului Mureș la 31 martie 2017, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                           Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                                                           Paul Cosma 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 
Nr.8157/21.04.2017 
Dosar VI D/1 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general 
consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2017 

 
 

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: 
a) Să nu înregistreze plăți restante; 
b) 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 2017, 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 propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
PREŞEDINTE                                                                       DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Péter Ferenc                                                                          Alin Mărginean 
             
 

HOTĂRÂREA NR.60 
din 27 aprilie 2017 

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2017 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.8087/20.04.2017 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum și avizele comisiilor 
de specialitate, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/raport_hot057_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot057_2017.xls
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În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), litera „b” şi alin. (3), litera „d”, precum şi ale 
art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului 
Judeţean Mureş pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2.De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcţiile de specialitate din 
aparatul propriu şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 
 

 
 
PREȘEDINTE                             Contrasemnează 
Péter Ferenc                                            SECRETAR 
                                           Paul Cosma 
 
 
 
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr.8087/20.04.2017 
Dosar VI D/1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului 

Judeţean Mureş pe anul 2017 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice au sarcina de 
a adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a judeţului. 
Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a 
judeţului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi 
utilizarea lor în mod eficient. 
În acest sens, în spiritul direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de dezvoltare a județului 
Mureș pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat Programul acţiunilor economico-sociale 
din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2017, finanțat din bugetul Consiliului 
Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.31 din 30.03.2017, și din fonduri externe 
nerambursabile. Activitățile din program vor fi cuprinse în ”Programul de acțiuni pe anul 
2017”, elaborat la nivelul Instituției Prefectului - Județul Mureș, pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, adoptat prin Hotărârea Parlamentului 
României nr.1/04.01.2017. 
Pentru anul 2017, ca în fiecare an, direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean şi 
instituţiile subordonate acestuia, propun programe proprii de acţiune, structurate după 
cum urmează: 
1. Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor 
subordonate;  
2. Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare; 
3. Programul de informatizare a administraţiei publice locale; 
4. Programul colaborărilor externe; 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot060_2017.pdf
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5. Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului 
Mureş pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 
6. Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş; 
7. Programul de comunicare privind fondurile europene;  
8. Programul de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş;  
9. Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 
10. Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului 
judeţean. 
Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2017, se doreşte a fi unul pragmatic care urmează să fie monitorizat şi evaluat pe 
parcursul derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi întreprinse 
pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului Mureş în anul 2017. Desigur, în măsura 
în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi propuneri. 
Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului 
Judeţean Mureş pe anul 2017.  
 
    
PREŞEDINTE                                DIRECTOR 
Péter Ferenc                                                                          Valer Băţaga 
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