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HOTĂRÂREA NR. 1 

                                        din 16 ianuarie 2017 

 
pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

nr.405/29.12.2016, privind majorarea bugetului judeţului  Mureş pe anul 
2016 cu suma de 20.000 lei 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 797/13.12.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.82 alin.(1), din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. b şi ale art.97, alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

nr.405/29.12.2016, privind majorarea bugetului judeţului Mureş pe anul 2016 cu 

suma de 20.000 lei. 

Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică şi Direcţia 

Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean  Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                       Contrasemnează   

Péter Ferenc                                                                               SECRETAR                      

                                     Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp


 

 

 

 

Nr. 797/13.01.2017 

Dosar VII/C/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr.405/29 decembrie 

2016 pentru majorarea bugetului judeţului Mureş pe anul 2016 cu suma de 

20.000 lei 

În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.975/21.12.2016 privind alocarea unor 

sume din Fondul de Intervenţie la Dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul  de 

stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de 

calamităţi naturale produse de inundaţii, a fost alocată judeţului Mureş suma de 

20.000 lei pentru refacere drum judeţean DJ154E – 0,01 km – pe raza comunei 

Solovăstru, în zona imobilului din Strada Principală nr.103.  

Potrivit articolului nr. 82 alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuarea respectiv majorarea 

bugetelor  se poate aproba prin dispoziţie a autorităţii executive, urmând ca, în 

şedinţa autorităţii deliberative să se valideze  modificările respective. 

Ca urmare, prin Dispoziţia nr.405/29 decembrie 2016, a fost aprobată majorarea 

bugetului judeţului Mureş cu suma de 20.000 lei,  urmând ca aceasta să fie 

validată în cadrul şedinţei de consiliu judeţean din 16 ianuarie 2017. 

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

alăturat.   

 

p.PREŞEDINTE                                                              DIRECTOR EXECUTIV                                                              
VICEPREŞEDINTE  
Alexandru Cîmpeanu                                                            Alin Mărginean     
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Florentina Tanţoş                                                                             

 
                                                                                                                                             

 


	hot 1
	hot 1 exp

