
    1/12 

 

 

 

 

 

 

MONITORUL OFICIAL 

AL JUDEȚULUI MUREȘ 

                      

ANUL 27 (XXVII) – Nr.11         noiembrie 2016 

             

 

 

 

 

HOTĂRÂRI 

 

Nr.                                 Pagina 

 

173  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/2016 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2016 …………………………………. 2 

 

 

174 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RA ”Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2016   …………………………………………………………………… 6  

 

 

179  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș pe 
anul 2016 …………………………………………………………………………………………………………………….. 7 

 

 

180 Hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor 
sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale 
speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016 ………………………………… 9 

 

 

 

 

 

 



    2/12 

 

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 

 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
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. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot173_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot173_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa3_hot173_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa7g_hot173_2016.xls
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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 Vârstnice 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.  
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 
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HOTĂRÂREA NR.174 
din 23 noiembrie 2016 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  
al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.22346/23.11.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Având în vedere adresa R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” înregistrată la Consiliul 
Judeţean Mureş sub nr.22095/18.11.2016 prin care se transmite Hotărârea Consiliului de 
Administraţie nr.22/18.11.2016 de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
Referatul de oportunitate înregistrat la Aeroport sub nr.6253/17.11.2016,  
Luând în considerare prevederile art.6, alin.(1) şi (3), precum şi cele ale art.10, alin.(2), 
lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia, 
În conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) coroborate cu cele ale art.98 referitoare la 
procedura de urgenţă, din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, precum şi cu 
prevederile art.55 alin.(1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.87/2012, 
În temeiul art.91, alin.(1) Iit. a) şi alin.(2), lit.d), precum şi al art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 
2016, se rectifică după cum urmează: 
(1) Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi cheltuieli” se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 
la prezenta hotărâre. 
(2) Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în 
bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”, se modifică şi se 
înlocuieşte cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 
(3) Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, se 
modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.3 la  prezenta hotărâre.  
Art.2. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
R.A  „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 
Art.4. Pe site-ul Consiliului judeţean Mureş, al R.A  „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” şi 
în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi 
cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi rectificare an curent (2016), în conformitate cu 
prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016.  
    
PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează                                                              
Péter Ferenc                                                                             SECRETAR 

                                                                                                                                                              
Paul Cosma 

                
                                            

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot174_2016.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.22346/23.11.2016  
Dosar VI/D/2 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „ 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 
 
 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru anul 
2016, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/28.01.2016, fiind elaborat în 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia.  
Bugetul a  fost rectificat până în prezent de trei ori, în baza HCJM nr.120/25.08.2016, HCJM 
134/29.09.2016 şi HCJM 157/27.10.2016, la Anexa de Fundamentare  nr.4 „Programul de   
investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, prin renunţarea la unele obiective de 
investiţii,modificarea sumelor alocate unor obiective şi înscrierea de noi obiective, prin 
redistribuirea sumelor de la poziţiile diminuate sau retrase. 
 
Aeroportul solicită o nouă rectificare de buget ce vizează activitatea curentă şi activitatea 
de investiţii, prin redistribuiri în cadrul volumului. 
1. În cadrul activităţii curente se propun modificări ale cheltuielilor de exploatare, în 
funcţie de nivelul previzionat până la sfârşitul anului, respectiv o reducere cu 15mii lei, 
concomitent cu majorarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor financiare. Rectificarea activităţii 
curente afectează Anexa 1 – „Bugetul de venituri şi cheltuieli”(Bugetul activităţii generale) 
şi Anexa de fundamentare  nr.2 - „Detalierea  indicatorilor economico –financiari prevăzuţi 
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”. 
 
La activitatea curentă se înscrie şi activitatea de reparaţii, care suportă modificări doar 
în cadrul volumului, propunându-se :  
- diminuarea sumei la „Reparaţii curente la suprafeţele de mişcare”, cu 175 mii lei, de la 
600 mii lei la 425 mii lei; 
- retragerea de pe lista de reparaţii  a obiectivului „Reparaţii şi mentenanţă echipamente 
aeroportuare”, cu valoarea de 200 mii lei; 
- includerea pe lista de reparaţii a obiectivului „Recolmatare rosturi pista de aterizare 
decolare”, cu valoarea de 375.000 lei; Motivaţia modificărilor este prezentată în Referatul 
de oportunitate al Regiei, ataşat proiectului de hotărâre. 
 
2.În ceea ce priveşte activitatea de investiţii, (Anexa de fundamentare nr.4) în Referatul de 
oportunitate al Regiei (nr.6253/17.11.2016) rectificarea este motivată din nou în primul 
rând de cerinţele impuse de către auditul de supraveghere al Autorităţii Aeronautice Civile 
Române (A.A.C.R.) privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat la cerinţele 
Regulamentului (UE) 139/2014. De asemenea, se susţine că se impune alocarea de fonduri la 
nivelul necesităţilor dictate de piaţa liberă, sens în care se propune: 
2.1 Suplimentarea sumei la obiectivul de investiţie „Upgrade PT balizaj la cat II OACI CR 
Alfa, platforma 2 şi iluminat platforma”, cu 20.000 lei faţă de nivelul actual de 19.000 lei. 
Suplimentarea este motivată în Referatul de oportunitate al Regiei  de faptul că ofertele 
eligibile depuse depăşesc fondurile alocate, suma totală necesară fiind de 39.000 lei cu 
TVA. Suma urmează să fie suportată din economiile realizate la alt obiectiv de investiţie, 
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respectiv „Documentaţia de avizare pentru lucrări de investiţii DALI) şi Proiect tehnic RK 
suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţiile aferente)”. 
 
2.2. Diminuarea sumei la obiectivul de investiţii „Documentaţia de avizare pentru lucrări 
de investiţii (DALI) şi Proiect tehnic RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţiile 
aferente)”, de la 140.000 lei la 120.000 lei, respectiv cu suma de 20.000 lei, ca urmare a 
economiilor realizate. Suma se redistribuie la obiectivul de investiţie menţionat la poz.2.1 
- „Upgrade PT balizaj la cat II OACI CR Alfa, platforma 2 şi iluminat platforma”. 
 
Având în vedere motivaţia prezentată mai sus, ţinând cont de faptul că rectificarea de 
buget a fost aprobată de Consiliul de administraţie al regiei, prin Hotărârea CA 
nr.22/18.11.2016, transmisă cu adresa nr.6274/18.11 şi înregistrată la Consiliul Judeţean 
Mureş sub nr.22095/18.11.2016, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind „rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureş, pe anul 2016”.  
 

PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR EXECUTIV  
Peter Ferenc                                                                           Alin Mărginean 
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HOTĂRÂREA NR.179 
din 23 noiembrie 2016 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  
al judeţului Mureş pe anul 2016 

 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.22220/21.11.2016 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş pe anul 2016, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 
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 ale 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.7/2016 privind aprobarea bugetului judeţului 
Mureş pe anul 2016, 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 judeţului Mureş pe anul 2016 la venituri în sumă de 279.722.000 
lei şi la cheltuieli în sumă de 388.043.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de 
dezvoltare”. 
2.Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor finanţate 
integral sau parţial din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe 
articole şi alineate conform anexelor nr.2, de la nr.2/1 până la nr.2/186”. 
3. Anexele nr.1/g, 1/1/g, 1/2/e, 2/1/b, 2/18/b, 2/23/b, 2/56/c, 2/82/b, 2/94/d, 2/182, 
2/185/a, 2/186/a, 3/f, 3/2/b, 3/6/b, 4/1/d, 4/2/c, 7/g şi 8/e se modifică şi se înlocuiesc 
cu anexele nr.1/h, 1/1/h, 1/2/f, 2/1/c, 2/18/c, 2/23/c, 2/56/d, 2/82/c, 2/94/e, 2/182/a, 
2/185/b, 2/186/b, 3/g, 3/2/c, 3/6/c, 4/1/e, 4/2/d, 7/h şi 8/f. 
 4.După anexa 2/186 se introduce o anexă nouă, nr.2/187.  
 Art.II. Anexele nr.1/h, 1/1/h, 1/2/f, 2/1/c, 2/18/c, 2/23/c, 2/56/d, 2/82/c, 2/94/e,   
2/182/a, 2/185/b, 2/186/b, 2/187, 3/g, 3/2/c, 3/6/c, 4/1/e, 4/2/d, 7/h şi 8/f 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 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot179_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot179_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot179_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa3_hot179_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa4_hot179_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa7h_hot179_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa8f_hot179_2016.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.22220/21.11.2016 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  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 Hotărârii de Guvern nr.752/12.10.2016, Consiliului Județean Mureș i-a fost alocată 
suma de 10.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2016, sumă cuprinsă în bugetul județean în capitolul 84.02 la alineatul 20.02 
”Reparații curente”. Potrivit modificărilor intervenite în clasificația bugetară, pentru 
evidențierea acestor categorii de alocări a fost creată poziția 20.20 ”Reabilitare 
infrastructură program inundații pentru autorități publice locale”, astfel că propunem 
mutarea sumei de 10.000 lei de pe alineatul 20.02 pe alineatul 20.20. 
 
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2013 privind 
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu 
organismele internaționale, precum și a implementării sistemului național de raportare 
FOREXEBUG, prin HCJM nr.95/28 iulie 2016 bugetul județean a fost echilibrat prin 
includerea pe venituri a sumei de 108.321.000 lei reprezentând excedentul cumulat al anilor 
precedenți. Potrivit principiului echilibrului bugetar enunțat în art.13 din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile 
bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți. Astfel, bugetul secțiunii de 
dezvoltare se finanțează din excedentul cumulat al anilor precedenți, excedent care nu 
poate fi însă evidențiat decât în etapa de execuție a bugetului. În acest context, propunem 
evidențierea excedentului cumulat al anilor precedenți ca și deficit al bugetului secțiunii de 
dezvoltare. 
 
Prin nota internă a Direcției Tehnice nr.19268/2016 se solicită cuprinderea în buget a sumei 
de 59.000 lei pentru încheierea contractului de servicii de supraveghere tehnică prin 
diriginți de șantier pentru obiectivul ”Reparații la Palatul Apollo”.  
Prin adresa nr.21912/2016, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș 
solicită acoperirea nerealizării veniturilor proprii cu suma de 77.000 lei. Astfel, instituția nu 
își va încasa veniturile proprii planificate deoarece nu a reușit încă recuperarea unor sume 
rămase neachitate de către beneficiarii unor servicii prestate în anii anteriori. De 
asemenea, în urma analizei execuției rezultă că instituția are nevoie de suma de 23.000 lei 
pentru asigurarea cheltuielilor de personal. Ca urmare, propunem majorarea subvenției 
alocate acestei instituții cu suma de 100.000 lei. 
 
Prin HCJM nr.173/2016 a fost aprobată suma de 394.000 lei pentru acoperirea debitului 
înregistrat datorită penalităților acumulate ca urmare a întârzierii plății unor lucrări 
suplimentare efectuate la noul sediu al Teatrului Ariel. Datorită faptului că s-a pus poprire 
pe toate conturile instituției, suma de 18.000 lei destinată alimentării conturilor salariaților 
pentru achitarea salariilor pe luna octombrie 2016 a fost blocată de către Banca Transilvania 
și virată în contul executorului judecătoresc. Astfel, se propune cuprinderea acestei sume la 



    9/12 

 

cheltuieli de personal și diminuarea corespunzătoare a cheltuielilor cu bunuri și servicii în 
cadrul bugetului propriu al Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel. 
 
Cu adresa nr.21718/2016, Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită majorarea bugetului cu 
suma de 1.817.000 lei, reprezentând  venituri din contractele încheiate cu DSP din sumele 
alocate de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii  pentru  unele 
programe de sănătate. 
 
Prin adresa nr.21924/2016, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, solicită 
majorarea bugetului cu suma de 1.170.000 lei, reprezentând subvenţii din FNUASS pentru 
acordarea majorărilor salariale pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, în 
conformitate cu prevederile art.3.2, alin 6.1 din OUG nr.57/2015, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, programarea unor termene, precum  şi 
unele măsuri fiscal – bugetare (170.000 lei), respectiv sponsorizare în sumă de 1.000.000 lei 
din partea SNGN Romgaz S.A. destinată achiziționării unui computer tomograf pentru 
dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală. 
 
Prin adresa nr.22.095/18.11.2016 Regia Autonomă ”Aeroportul Transilvania” Tîrgu-Mureș 
solicită rectificarea în cadrul aceluiași volum al bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2016. Astfel, programul de reparații se rectifică prin diminuarea cu 175.000 lei a 
poziției ”Reparații curente la suprafețele în mișcare și cu 200.000 lei a poziției ”Reparații la 
echipamentele aeroportuare speciale” și majorarea cu suma de 375.000 lei a poziției 
”Recolmatare rosturi pista de aterizare decolare”. De asemenea, programul de investiții se 
rectifică prin diminuarea cu suma de 20.000 lei a poziției ”Documentație de avizare a 
lucrărilor de investiții (DALI) și proiect tehnic RK suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv 
instalații aferente) și majorarea cu aceeași sumă a poziției ”Upgrade PT balizaj la Cat II 
OACI CR Alfa, platforma 2 și iluminat platforma”. 
 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  
Peter Ferenc                                                               Alin Mărginean 
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HOTĂRÂREA NR.180 
din 23 noiembrie 2016 

pentru  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţ  a unor sume pentru 
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, 

integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016 
 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.21.811/16.11.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr.423/16.06.2016 privind repartizarea 
sumelor aprobate prin lege, pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale, integraţi în  învăţământul de masă, precum şi metodologia de 
alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă,  pentru anul 2016,  
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. (1) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 30.866 lei, 
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, 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 metodologilor legale aprobate.  
Art.2. Sumele acordate potrivit anexei, rămase neutilizate, se vor restitui, până la data de 
15 decembrie 2016 bugetului judeţean, în vederea regularizării cu  bugetul de stat. 
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund unităţile administrativ – 
teritoriale prevăzute în anexă şi Direcţia Economică din cadrul  Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează 
Péter Ferenc               SECRETAR  
                                   Paul Cosma 

 
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Serviciul buget 
Nr. 21.811/ 16.11.2016 
Dosar VI D/1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ  a unor sume pentru 

finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, pentru anul 2016 

 
 

Potrivit anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.423/16.06.2016, judeţului Mureş i-a fost 
alocată, în trimestrul III al anului 2016, suma de 913.000 lei, reprezentând  sume defalcate 
din taxa pe  valoarea adăugată pentru finanţarea  drepturilor  copiilor/elevilor/tinerilor cu 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa_hot180_2016.xls
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cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, urmând ca aceste sume să 
fie repartizate pe unităţi administrativ – teritoriale prin  hotărâre de consiliu judeţean. 
Prin adresele nr.9333/19.10.2016, nr.9861/27.10.2016 şi nr.10219/08.11.2016, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Mureş, ţinând seama de prevederile art.2, alin.5 din Metodologia de alocare 
a  sumelor necesare acordării drepturilor de  care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe  
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, ne înaintează situaţia 
centralizatoare privind beneficiarii pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare în anul 
şcolar 2015 – 2016 (ianuarie – iunie 2016), respectiv anul şcolar 2016 – 2017 (septembrie  – 
decembrie 2016), întocmită în baza situaţiilor nominale transmise de către unităţile şcolare 
de pe raza unor unităţi administrativ –teritoriale din judeţ. 
Propunem repartizarea de sume  pe localităţi conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                               DIRECTOR                                             
Péter Ferenc                                                                        Alin Mărginean 
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