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                      HOTĂRÂREA NR.173 

   din 14 noiembrie 2016 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/2016 privind 
aprobarea bugetului județului Mureș pentru anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.21.465/11.XI.2016 la proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/2016 privind aprobarea 
bugetului județului Mureș pentru anul 2016, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.18 alin (5) din Legea nr.17/2000 privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și 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.(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 Județean Mureș nr.7/2016 privind aprobarea bugetului 
județului Mureș pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

1. Anexele nr.1/f, 1/1/f, 1/2/d, 2/42/a, 2/56/b, 2/82/a, 2/93/a, 2/185, 2/186, 
3/e, 3/6/a, 3/12/c, 3/13/b și 7/f se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/g, 
1/1/g, 1/2/e, 2/42/b, 2/56/c, 2/82/b, 2/93/b, 2/185/a, 2/186/a, 3/f, 3/6/b, 
3/12/d, 3/13/c și 7/g, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Se abrogă Art.III. din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.152/2016 privind 
rectificarea bugetului județului Mureș pe anul 2016. 

Art.III.  De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile 
de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                              

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 21.465/11.XI.2016 
Dosar VI D/1 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru  modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.7/2016 privind aprobarea  bugetului judeţului  Mureş pentru anul 

2016 
 

 

În conformitate cu prevederile articolului 19 alin.(2) 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 adresei nr.164503/4 noiembrie 2016 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale ne comunică, majorarea subvenţiei prevăzută pentru Camera Agricolă Mureş 
cu suma de 35.000 lei. 

Propunem majorarea bugetului judeţului cu suma respectivă. 

În baza adresei nr.15417/2016,Teatrul pentru copii şi Tineret Ariel ne informează că 
în Dosarul execuţional nr.8/E/2016 al B.E.J.Ursulescu Floarea,având ca obiect 
recuperarea penalităţilor de întârziere stabilite conform Sentinţei civile 
nr.396/29.01.2014 pronunţată în Dosar nr.665/1371/2013,în cuantum de 394.000 lei 
s-a dispus înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor pe care le au deschise. 

Pentru înlăturarea unor blocaje financiare,propunem majorarea veniturilor bugetului 
judeţului la poziţia ”Cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma de mai sus şi 
alocarea acesteia pentru Teatrul pentru copii şi Tineret Ariel. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.127/25 august 2016,Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Ideciu de Jos,serviciu public de interes judeţean cu personalitate 
juridică, s-a reorganizat ca serviciu public cu personalitate juridică în structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş, iar prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.152/27 octombrie 2016 privind rectificarea 
bugetului judeţului Mureş pentru anul 2016,s-a aprobat schimbarea sursei de 
finanţare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos de pe sursa G 
(finanţare din venituri proprii şi subvenţii) pe sursa A (finanţare din bugetul 
local),fiind cuprins în structura DGASPC Mureş.  

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureş - Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică, prin adresa nr.29767/10.11.2016 ne precizează că schimbarea 
sursei de finanţare de pe sursa G (venituri proprii și subvenții) pe sursa A (integral de 
la buget) a Căminului pentru Persoane Vârstice Ideciu de Jos nu este posibilă 
deoarece Legea 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.18 alin.5, prevede explicit modul de 
finanţare a acestui tip de instituţie,cele enumerate la acest articol şi aliniat 
eliminând orice posibilitate de finanţare pe sursa A.  
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Propunem revenirea la forma iniţială de finanţare,deci sursa G (finanţare din venituri 
proprii şi subvenţii). 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/g, 1/1/g, 1/2/e, 2/42/b, 2/56/c, 
2/82/b, 2/93/b, 2/185/a, 2/186/a, 3/f, 3/6/b, 3/12/d, 3/13/c și 7/g.   

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR EXECUTIV  
Peter Ferenc                                                                           Alin Mărginean 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Gabriela Vaida  
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