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HOTĂRÂREA NR.148 
din 7 decembrie 2018 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2018 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.26588/7.12.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice, raportul Serviciului juridic, 
precum şi avizul Comisiei tehnico-economice, 

În conformitate cu 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.15/2018 privind aprobarea bugetului 
general al judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Anexele nr.1/j, 2/j, 2/1/j, 3/33/g, 3/36/f, 3/37/a, 4/h, 5/1/g și 8/i se modifică şi se 
înlocuiesc cu anexele nr. 1/k, 2/k, 2/1/k, 3/33/h, 3/36/g, 3/37/b, 4/i, 4/1/d, 5/1/h și 
8/j. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean Mureș şi Direcției 
economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la 
îndeplinire. 

 

p. PREȘEDINTE               Contrasemnează 
Alexandru Cîmpeanu                        SECRETAR 
VICEPREȘEDINTE                                Paul Cosma 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.26588/07.12.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2018 

 
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 rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

Prin adresa nr.26234/04.12.2018, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită majorarea 
bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 2.193.000 lei, ca urmare a încheierii de noi 
contracte pentru programe naționale de sănătate cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș 
(oncologie, endocrinologie,ortopedie) în volum de 1.693.000 lei și cu Direcția de Sănătate 
Publică Mureș în volum de 500.000 lei pentru Programe Naționale HIV-SIDA. 

De asemenea prin adresa nr.26.233/04.12.2018, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită 
redistribuirea sumei de 72.000 lei pentru includerea în lista de investiții a obiectivului de 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa1_hot148_2018.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot148_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot148_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa4_hot148_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa5_hot148_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa8j_hot148_2018.xls
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investiții “Reparații capitale sistem de preparare apă caldă menajeră Clinica 
Pneumologie” precum și unele reașezări în lista de investiții. 

Totodată, prin adresa nr.26548/06.12.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului Mureș ne aduce la cunoștință că Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
a repartizat pe județe sume pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute 
de Legea nr.448/2006. Astfel, județului Mureș i-au fost alocate 4.756.000 lei, cu această 
sumă suplimentându-se bugetul acestei instituții pentru anul 2018. 

Se propun aceste modificări conform celor solicitate mai sus. 

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

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.26589/07.12.2018 
Dosar VI D/1 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru 

anul 2018 
 

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  principali de credite. 

Prin adresa nr.26234/04.12.2018, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită majorarea 
bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 2.193.000 lei, ca urmare a încheierii de noi 
contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș, în volum de 1.693.000 lei 
pentru programe naționale (oncologie, endocrinologie, ortopedie) și cu Direcția de 
Sănătate Publică Mureș în volum de 500.000 lei pentru Programe Naționale HIV-SIDA. 

De asemenea, prin adresa nr.26.233/04.12.2018, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită 
redistribuirea sumei de 72.000 lei pentru includerea în lista de investiții a obiectivului de 
investiții “Reparații capitale sistem de preparare apă caldă menajeră Clinica 
Pneumologie” precum și unele reașezări în lista de investiții. 

Totodată, prin adresa nr.26548/06.12.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului Mureș ne aduce la cunoștință că Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
a repartizat pe județe sume pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute 
de Legea nr.448/2006. Astfel, județului Mureș i-au fost alocate 4.756.000 lei, cu această 
sumă suplimentându-se bugetul acestei instituții pentru anul 2018. 

Se propun aceste modificări conform celor solicitate mai sus. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/k, 2/k, 2/1/k, 3/33/h, 3/36/g, 3/37/b, 
4/i, 4/1/d, 5/1/h și 8/j. 

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

 

DIRECTOR 
Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.26590/07.12.2018 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 

pentru anul 2018 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
expunerea de motive nr.26588/7.12.2018 și raportul de specialitate al Direcției 
Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, 
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.19 alin.(2), ale art.39 alin.(3) din 
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art.58 alin.(11) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și ale art.91 alin.(3) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

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 necesitatea modificării 
bugetului general al Județului Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.15/2018, având la bază solicitările nr.17928/03.12.2018 și nr.26234/04.12.2018 ale 
Spitalului Clinic Județean Mureș și nr.26548/06.12.2018 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mureș, aceasta din urmă privind cuprinderea în bugetul 
acestei instituții a sumelor necesare plății drepturilor acordate persoanelor cu handicap, 
conform prevederilor art.58 alin.(11) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Mureş 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 privind rectificarea 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.  
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Astfel, potrivit prevederilor art.39 alin.(3) și (4) ”pe baza veniturilor proprii şi a sumelor 
repartizate potrivit alin.(2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la 
publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la 
sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot 
depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării 
sau afişării acestuia. 

 (4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin.(3), 
proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de 
contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de 
către ordonatorii principali de credite.” 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.81-82, coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018, îndeplinește condițiile legale 
pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Genica Nemeș 

              

 

HOTĂRÂREA NR.150 
din 17 decembrie 2018 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2018 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.27315/17.12.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, Raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de Hotărârea de Guvern nr.948/2018 privind alocarea unei sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr.977/2018 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale, 

Având în vedere  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.94/2018 şi ale art.6 
din Hotărârea Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017 - 2018, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) si ale alin.(3) lit.a), precum şi a art.97 alin. 
(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 
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Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/2018 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al județului Mureș pe anul 2018 la venituri în 
sumă de 769.307.000 lei și la cheltuieli în sumă de 907.307.000 lei, conform anexei 
nr.1/l” 

1. Anexele nr. 1/k, 2/k, 2/1/k, 2/2/i, 3/1/d, 3/4/a, 3/5/a, 3/8/a, 3/9/b, 3/12/b, 
3/17/e, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/24/a, 3/31, 3/33/h, 3/34/h, 3/35/f, 
3/36/g, 3/38/f, 3/39/f, 3/40/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 
3/48/f, 3/49/g, 3/50/g, 3/51/g, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 
3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/65/b, 3/67/g, 3/167, 3/168, 3/201, 4/i, 4/1/d, 4/2/c, 
4/3/e, 4/4/b, 4/5/c, 4/6/c, 4/7/b, 4/8/d, 4/9/a, 5/1/h, 5/2/e, 8/j, 9/e, 10/g și 11/d 
se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/l, 2/l, 2/1/l, 2/2/j, 3/1/e, 3/4/b, 3/5/b, 
3/8/b, 3/9/c, 3/12/c, 3/17/f, 3/18/c, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/b, 3/24/b, 3/31/a, 
3/33/i, 3/34/g, 3/35/g, 3/36/h, 3/38/g, 3/39/g, 3/40/g, 3/41/g, 3/42/g, 3/43/g, 
3/44/g, 3/45/g, 3/46/g, 3/47/g, 3/48/g, 3/49/h, 3/50/h, 3/51/h, 3/52/g, 3/53/g, 
3/54/g, 3/55/g, 3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/f, 3/60/f, 3/61/f, 3/65/c, 3/67/h, 
3/167/a, 3/168/a, 3/201/a, 4/j, 4/1/e, 4/2/d, 4/3/f, 4/4/c, 4/5/d, 4/6/d, 4/7/c, 
4/8/e, 4/9/b, 5/1/i, 5/2/f, 8/k, 9/f, 10/h și 11/e. 

 2.După anexa nr.3/203 se introduce o anexă nouă, nr.3/204. 

Art.II. Anexele nr.1/l, 2/l, 2/1/l, 2/2/j, 3/1/e, 3/4/b, 3/5/b, 3/8/b, 3/9/c,  3/12/c, 
3/17/f, 3/18/c, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/b, 3/24/b, 3/31/a, 3/33/i, 3/34/g, 
3/35/g, 3/36/h, 3/38/g, 3/39/g, 3/40/g, 3/41/g, 3/42/g, 3/43/g, 3/44/g, 3/45/g, 
3/46/g, 3/47/g, 3/48/g, 3/49/h, 3/50/h, 3/51/h, 3/52/g, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/g, 
3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/f, 3/60/f, 3/61/f, 3/65/c, 3/67/h, 3/167/a, 3/168/a, 
3/201/a, 3/204, 4/j, 4/1/e, 4/2/d, 4/3/f, 4/4/c, 4/5/d, 4/6/d, 4/7/c, 4/8/e, 4/9/b, 
5/1/i, 5/2/f, 8/k, 9/f, 10/h și 11/e fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III (1) Se aprobă transferul sumei de 73.000 lei către bugetul local al Oraşului 
Miercurea Nirajului pentru acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu 
program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume 
proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în cadrul Programului 
pentru şcoli al României desfăşurat la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în perioada 
10.09.2018 - 21.12.2018. 

(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la 
nivelul Oraşului Miercurea Nirajului, au obligaţia alocării şi utilizării sumei transferate cu 
respectarea prevederilor legale. 

(3) Sumele transferate potrivit dispoziţiilor alin.(1), estimate a rămâne neutilizate până 
la data de 21.12.2018, vor fi restituite bugetului Judeţului Mureş până la data de 
20.12.2018. 

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Orașului Miercurea Nirajului, instituțiilor 
subordonate  şi  Direcției Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund 
de aducerea ei la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                            
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                                                  
Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa1_hot150_2018.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa4_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa8k_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa9f_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa9f_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa10h_hot150_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa11e_hot150_2018.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.27315/13.12.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș  

pentru anul 2018 
 
 
 

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 rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.948/07.12.2018,pentru Județul Mureș s-au suplimentat 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2018 cu suma de 5.000.000 lei. 

În urma analizei execuției preliminate se constată majorarea veniturilor pentru UAT-
Județul Mureș cu suma de 4.911.000 lei, la următorii indicatori ai clasificației bugetare: 
Cote defalcate din impozitul pe venit, Venituri nefiscale, Taxe pe utilizarea bunurilor, 
Autorizarea utilizării bunurilor și Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale 
necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. 

Spitalul Clinic Județean Mureș solicită diminuarea bugetului cu suma de 5.316.000 lei la 
secțiunea de funcționare și cuprinderea sumei de 588.000 lei la secțiunea de dezvoltare. 
De asemenea, Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu Tîrnăveni”, solicită 
diminuarea bugetului cu suma de 1.841.000 lei la cheltuieli de personal. Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă nr.1, solicită diminuarea alocațiilor bugetare. Redacția Revistei 
Vatra, Biblioteca Județeană Mureș, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș 
solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar. Ansamblul Artistic Profesionist 
Mureșul, Serviciul Public Județean Salvamont SALVASPEO Mureș, Filarmonica de Stat 
Tîrgu-Mureș, Muzeul Județean Mureș, Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 
Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș, Redacția Revistei Lato și 
Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel solicită alocări de sume pentru finanțarea secțiunii 
de funcționare, respectiv secțiunea de dezvoltare. 

De asemenea, ținând seama de adresa nr.16480/2018 a Orașului Miercurea Nirajului, se 
propune transferul sumei de 73.000 lei către unitatea administrativ teritorială, 
diminuându-se cu suma respectivă bugetul Programului pentru școli al Romăniei, care se 
derulează prin UAT-Județul Mureș. 

Se propun aceste modificări conform celor solicitate mai sus. 

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

 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 

 

 

 



    8/20 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.27314/13.12.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 

pentru anul 2018 
 

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 principali de credite. 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.948/07.12.2018, pentru Județul Mureș s-au suplimentat 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2018 cu suma de 5.000.000 lei. 

În urma analizei execuției preliminate se constată majorarea veniturilor pentru UAT-
Județul Mureș cu suma de 4.911.000 lei, la următorii indicatori: Cote defalcate din 
impozitul pe venit cu suma de 4.000.000 lei, Venituri nefiscale 546.000 lei, Taxe pe 
utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 266.000 lei și Subvenții de la bugetul 
de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare 99.000 lei. 

Prin adresa nr.27024/11.12.2018, Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul ne comunică 
realizarea suplimentar de venituri proprii în volum de 30.000 lei, cu suma respectivă 
urmând a fi diminuat transferul. De asemenea, solicită alocarea sumei de 27.000 lei 
pentru finanțarea cheltuielilor de personal. 

Potrivit adresei nr.26975/11.12.2018, Serviciul Public Județean Salvamont SALVASPEO 
Mureș, solicită alocarea sumei de 33.000 lei pentru asigurarea finanțării activității 
curente. 

Filarmonica de Stat Târgu Mureș, prin adresa nr.26676/07.12.2018, solicită alocarea 
sumei de 269.000 lei pentru cheltuieli de personal. 

Prin adresa nr.27010/11.12.2018, Muzeul Județean Mureș, solicită majorarea bugetului de 
venituri și cheltuieli ca urmare a realizării suplimentar a veniturilor proprii cu 120.000 
lei, care urmează a fi folosiți pentru plata contractului de supraveghere arheologică 
nr.1568/31.10.2018/3012/01.11.2018 semnat cu Comuna Eremitu, respectiv alocarea 
sumei de 30.000 lei pentru cheltuieli de personal. De asemenea, prin adresa 
nr.27009/11.12.2018, solicită alocarea sumei de 169.000 lei pentru Reparații birou turism 
și 563.000 lei pentru Amenajare birou turism. 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, prin adresa nr.26227/04.12.2018, ne 
comunică diminuarea alocațiilor bugetare cu suma de 12.000 lei. 

Prin adresa nr.26382/05.12.2018, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Mureș, solicită suplimentarea alocațiilor bugetare cu suma de 12.000 lei pentru plata 
deplasărilor persoanelor navetiste, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional  
pentru achiziționarea consumabile IT. 

Spitalul Clinic Județean Mureș, prin adresa nr.27261/12.12.2018 ne solicită diminuarea  
bugetului cu suma de 5.904.000 lei la secțiunea de funcționare. De asemenea prin adresa 
nr.27218/12.12.2018, solicită cuprinderea sumei de 588.000 lei pentru achiziția Sistem 
endoscopic pentru ginecologie și Masă de operații ginecologice din venituri 
proprii/donații. 

Spitalul Municipal Dr.Gheorghe Marinescu Tîrnăveni, prin adresa nr.27296/13.12.2018 
solicită diminuarea bugetului cu suma de 1.841.000 lei la cheltuieli de personal. 
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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, prin adresa 
nr.27285/13.12.2018 solicită majorarea bugetului cu suma de 5.000.000 lei la cheltuieli 
de personal 2.857.000 și cheltuieli cu bunuri și servicii 2.143.000 lei. 

Prin adresa nr.26999/11.12.2018, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean 
Mureș solicită alocarea sumei de 37.000 lei pentru cheltuieli de personal. 

Prin adresa nr.26985/11.12.2018,Redacția Revistei Vatra solicită unele reașezări în cadrul 
aceluiași volum bugetar la cheltuieli de personal, respectiv apă canal salubritate, unele 
diminuări la deplasări, detașări. 

Prin adresa nr.27003/11.12.2018, Redacția Revistei Lato solicită alocarea sumei de 4.000 
lei pentru cheltuieli de personal. 

Prin adresa nr.27022/11.12.2018,Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel solicită alocarea 
sumei de 18.000 lei pentru cheltuieli de personal. 

Biblioteca Județeană Mureș, prin adresa nr.26997/11.12.2018, solicită unele reașezări în 
cadrul aceluiași volum bugetar la cheltuieli de personal. 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș prin adresa nr.26996/11.12.2018 
solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar la cheltuieli de personal. 

Prin adresa nr.27084/11.12.2018, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și 
Educație Artistică Mureș solicită alocarea sumei de 47.000 lei pentru finanțarea activității 
curente, cheltuieli de personal, plata de utilități, respectiv diminuarea la obiecte de 
inventar. 

Ținând seama de adresa nr.16480/2018,prin care Orașul Miercurea Nirajului, va organiza 
procedura de contractare a produselor ce se distribuie în cadrul Programului pentru școli 
al României, se propune alocarea sumei de 73.000 lei, prin transfer, cu aceeași sumă 
diminuându-se bugetul Programului pentru școli al României, care se derulează prin UAT- 
Județul Mureș. 

În lista de investiții potrivit notelor interne nr.26517/06.12.2018 și 26464/06.12.2018 se 
propune alocarea sumei de 372.000 lei pentru Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii, 
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide 18.000 lei, respectiv reașezarea 
sumei de 45.000 lei la Drumuri și Poduri. 

Se propun aceste modificări conform celor solicitate mai sus. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/l, 2/l, 2/1/l, 2/2/j, 3/1/e, 3/4/b, 3/5/b, 
3/8/b, 3/9/c, 3/12/c, 3/17/f, 3/18/c, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/b, 3/24/b, 3/31/a, 
3/33/i, 3/34/g, 3/35/g, 3/36/h, 3/38/g, 3/39/g, 3/40/g, 3/41/g, 3/42/g, 3/43/g, 
3/44/g, 3/45/g, 3/46/g, 3/47/g, 3/48/g, 3/49/h, 3/50/h, 3/51/h, 3/52/g, 3/53/g, 
3/54/g, 3/55/g, 3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/f, 3/60/f, 3/61/f, 3/65/c, 3/6/h, 3/204, 
4/j, 4/1/e, 4/2/d, 4/3/f, 4/4/c, 4/5/d, 4/6/d, 4/7/c, 4/8/e, 4/9/b, 5/1/i, 5/2/f, 8/k, 
9/f,1 0/h și 11/e.  

Menționăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanțelor 
publice locale cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost 
afișat la avizierul unității administrativ-teritoriale conform Procesului–verbal 
nr.26666/07.12.2018. 

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

 
DIRECTOR 

Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.27431/14.12.2018 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 

pentru anul 2018 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
expunerea de motive nr.27315/13.12.2018 și raportul de specialitate al Direcției 
Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, 
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.19 alin.(2), ale art.39 alin.(3) și (4) 
din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr.948/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 
pentru echilibrarea bugetelor locale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.94/2018 
pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, ale art.6 din 
Hotărârea de Guvern nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României 
în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
anul şcolar 2017 – 2018 și ale art.91 alin.(1) lit.”b” și ale alin.(3) lit. ”a” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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”. 

Prin Hotărârea de Guvern nr.948/2018 s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, prin care 
Județului Mureș i s-a alocat suma de 5.000.000 lei. 

Prin Ordonanța Guvernului nr.13/2017 s-a aprobat participarea României la Programul 
pentru şcoli al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
2016/791 din 11 mai 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.1.308/2013 şi (UE) nr.1.306/2013 în ceea ce priveşte schema de 
ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane 
şi cu lapte şi cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1.370/2013 privind măsuri pentru 
stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor 
produselor agricole. 
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Art.3 al textului legal mai sus menționat a fost completat prin O.U.G. nr.94/2018, în 
sensul că ”în situaţia în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către 
consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, se repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
alocate judeţelor, respectiv municipiului Bucureşti, potrivit alin.(1), aprobate anual prin 
legea bugetului de stat cu această destinaţie, pe comune, oraşe, municipii, respectiv 
sectoarele municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului 
şcolar judeţean, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti." 

Astfel, în considerarea adresei Orașului Miercurea Nirajului nr.16480/2018 prin care se 
comunică decizia acestuia de a organiza procedura de contractare a produselor ce se 
distribuie în cadrul Programului pentru școli al României, precum si a textului legal mai 
sus indicat, se propune alocarea sumei de 73.000 lei acestuia, precum și diminuarea cu 
aceeași sumă a bugetului alocat Programul pentru școli al României, care se derulează 
prin UAT Județul Mureș. 

De asemenea, din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese 
necesitatea modificării bugetului general al Județului Mureș, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.15/2018, având la bază solicitările ordonatorilor secundari 
și terțiari de credite ai Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul”, a Serviciului Public 
Județean Salvamont SALVASPEO, a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, a Muzeului Județean 
Mureș, a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, a Centrului Județean de Resurse 
și Asistență Educațională Mureș, a Spitalului Clinic Județean Mureș, a Spitalului Municipal 
Dr. Gh. Marinescu Tîrnăveni, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș, a Serviciului de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș, a 
Redacției Revistei Vatra, a Redacției  a Revistei Lato, a Teatrului pentru Copii și Tineret 
Ariel, a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, a Filarmonicii de Stat Tîrgu 
Mureș, a Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea 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.  

Astfel, potrivit prevederilor art.39 alin.(3) și (4) ”pe baza veniturilor proprii şi a sumelor 
repartizate potrivit alin.(2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la 
publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la 
sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot 
depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării 
sau afişării acestuia. 

 (4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin.(3), 
proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de 
contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de 
către ordonatorii principali de credite.” 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”a” din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliul judeţean, la propunerea preşedintelui consiliului 
judeţean exercită atribuția de privind dezvoltarea economico-socială a Judeţului, sens în 
care 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, coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018, îndeplinește condițiile legale 
pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
              

 

HOTĂRÂREA NR.151 
din 17 decembrie 2018 

pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului general 
consolidat al județului Mureș în 2018 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.27063/11.12.2018 la proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al 
Județului Mureș în 2018, raportul de specialitate al Direcției economice, raportul 
Serviciului juridic, precum şi avizul 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) și ale art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

hotărăşte: 
 

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția preliminată a bugetului general 
consolidat al județului Mureș în 2018, conform anexelor nr.1, nr.1/1, nr.1/2 și 1/3, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 

Paul Cosma 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.27063/11.12.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a 

bugetului general consolidat al Județului Mureș în 2018 
 
 
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 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/raport_hot151_2018.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa_hot151_2018.xls
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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. 

Preliminarea execuţiei bugetare, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi performanţa 
financiară a Consiliului Judeţean, 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 propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.27064/11.12.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a 

bugetului general consolidat al Județului Mureș în 2018 
 

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 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 preliminat pentru 2018 a fost 
elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea 
bugetului de stat pe anul 2018 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul 
bugetar.  

Preliminarea execuţiei bugetare, 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 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.27072/11.12.2018 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al 

Județului Mureș pentru anul 2018 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
expunerea de motive nr.27063/11.12.2018 și raportul de specialitate al Direcției 
Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, 
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 Legii nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, 
cu modificările și completările și ale art.91 alin.(3) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

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. 

Analizând bugetul general consolidat al Județului Mureș, propus spre aprobare, s-a 
concluzionat că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii 
nr.273/2006 și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 și a 
celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, respectând procedurile și 
principiile contabile specifice.  

De asemenea, administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările, utilizând 
indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile 
specifice. 
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Mureş 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, coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările 
ulterioare. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind execuția 
preliminată a bugetului general consolidat al Județului Mureș pentru anul 2018, 
îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 
Județean Mureș. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
              

 
HOTĂRÂREA NR.152 

din  17 decembrie 2018 
privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș conform anexei nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018 şi anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.134/2018 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.27567/14.12.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, raportul de specialitate al Compartimentului analiză şi asistenţă economică, 
raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere  prevederile art.6  alin. (3) lit.b) şi alin.(10) din Legea bugetului de stat 
pe anul 2018 nr.2/2018 şi Decizia şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Mureş nr.27708/2018, 

În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
hotărăşte: 

 
Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe anul 2018 a sumei de 7.221.021,85 lei pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, 
în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit alin. 
(1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de lege şi cu 
respectarea metodologiilor legal aprobate. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, unităţilor administrativ-teritoriale 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa_hot152_2018.xls
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cuprinse în anexă şi Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care 
răspund de ducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                                                       
Paul Cosma 

 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.27567/14.12.2018 
              
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la  proiectul  de  hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș 
conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018 şi anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.134/2018 
 
 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) lit. "b" din Legea nr.2/2018 – Legea bugetului 
de stat pe anul 2018, se constituie un fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş din 
cota de 17,25% din impozitul pe venit. Acest fond se repartizează integral în anul 2018 
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital 
şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală. Valoarea actualizată a acestui fond la data de 
22.11.2018 a fost 15.797.217,39 lei, acesta fiind repartizat integral pe unităţi 
administrativ-teritoriale conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.1/2018 şi anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.134/2018.  

În condiţiile stabilite potrivit art.6 alin.(10) din Legea nr.2/2018 s-a emis Decizia şefului 
de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.27708/2018  
potrivit căreia valoarea fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş a fost majorată 
cu suma de 7.221.021,85 lei, aceasta urmând a fi repartizată pe unităţi administrativ-
teritoriale prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş în conformitate cu prevederile art.6 
alin.(3) lit."b" din Legea nr.2/2018. 

Pentru fundamentarea repartizării sumelor, Consiliul Judeţean Mureş a analizat 
solicitările de fonduri aferente anului curent venite din partea unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ.  

Având în vedere cele de mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.27568/14.12.2018 
              
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la  proiectul  de  hotărâre  privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș 
conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018 şi anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.134/2018 
 
 

Potrivit anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018 privind aprobarea 
repartizării, pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 
precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021 a fost 
repartizată pe unităţi administrativ-teritoriale suma de 14.879.000 lei pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală în 
conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) lit."b" din Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de 
stat pe anul 2018. Sumele repartizate au fost suplimentate prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.134/2018 cu 918.217,39 lei în baza  Deciziei şefului de administraţie al 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 25676/2018. 

În data de 05.12.2018 s-a comunicat Consiliului Judeţean Mureş Decizia şefului de 
administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.27708/2018 prin 
care se aprobă majorarea fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, constituit 
conform art.6 alin.(3) lit."b"  din Legea nr.2/2018, cu  suma de 7.221.021,85  lei. Decizia 
susmenţionată a fost emisă având în vedere sumele încasate suplimentar din impozitul pe 
venit, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(10) din Legea nr.2/2018. Potrivit art.1 
din decizie şi art.6 alin.(3) lit."b" din lege, suma comunicată se repartizează integral în 
anul 2018 prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.  

Pentru fundamentarea repartizării sumelor Consiliul Judeţean Mureş a analizat solicitările 
de fonduri aferente anului curent venite din partea unităţilor administrativ-teritoriale din 
judeţ.  

Analizând  cele de mai sus şi obligativitatea rectificării bugetelor locale, în conformitate 
cu prevederile art.6 alin.(13) din Legea nr.2/2018, cu sumele aprobate şi comunicate de 
către Consiliul Judeţean Mureş unităţilor administrativ-teritoriale, rezultă necesitatea 
repartizării sumelor comunicate prin decizia susmenţionată cu ocazia şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Mureş din data de 17.12.2018, fiind astfel asigurate premisele 
întocmirii şi aprobării de către autorităţile executive şi deliberative ale municipiilor, 
oraşelor şi comunelor a bugetelor locale rectificate în cursul anului curent. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.27579/14.12.2018 
 

RAPORT 
la  proiectul  de  hotărâre  privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș 
conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018 şi anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.134/2018 
 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.27567/14.12.2018 și raportul de specialitate al Direcției 
Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am 
procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, 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.6 alin.(1) lit.”c”, art.6 alin.(3) lit.”b” 
și art.6 alin.(10) din Legea nr.2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, respectiv 
art.91 alin.(1), lit.”b” și art.91 alin.(3), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, potrivit prevederilor art.6 alin.(1) lit.”c”, din Legea nr.2/2018 – Legea bugetului 
de stat pe anul 2018, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la 
nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de 17,25% într-un 
cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor 
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă 
de judeţ. 

Art.6 alin.(3) lit.”b” al aceluiași act normativ, prevede că din cota de 17,25% ”se 
constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului 
de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, 
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de 
capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală.” 

În considerarea acestor dispoziții legale s-a constituit un fond la dispoziția Consiliului 
Județean Mureș, în sumă de 14.879.000 lei, iar prin art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.1/2018 s-a aprobat repartizarea acesteia comunelor, orașelor și municipiilor din 
județul Mureș.  

Sumele repartizate au fost suplimentate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.134/2018 cu 918.217,39 lei în baza Deciziei Șefului de administrație al Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Mureș nr.25676/2018. 

Având în vedere sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit, potrivit prevederilor 
art.6 alin.(10) din Legea nr.2/2018, prin Decizia Șefului de administrație al Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Mureș nr.27708/05.12.2018, s-a aprobat majorarea 
fondului constituit conform prevederilor art.6 alin.(3), lit.”b”, cu suma de 7.221.021,85 
lei.  

Prin proiectul de hotărâre se supune aprobării repartizarea sumei mai sus menționate 
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Mureș, pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 
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cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. La 
repartizarea sumelor s-au avut în vedere solicitările de fonduri aferente anului curent, 
venite din partea unităților administrativ teritoriale din județ. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 
potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean 
are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului, iar potrivit alin. (3) lit. 
„a”, acesta aprobă la propunerea președintelui consiliului județean virările de credite. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.81-82, coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Ținând seama de constatările de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind 
suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș conform anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018 şi anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.134/2018, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus spre dezbatere şi adoptare în 
plenul Consiliului Județean Mureș. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Genica Nemeș 
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