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R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 136  

 

din 30 mai 2018 
 

privind rectificarea bugetului  

Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Văzând Expunerea de motive nr. 1.694/23.270 din 17.04.2018, prezentată de către 

Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Tîrgu Mureş, pe anul 2018, precum și: 

- Adresa nr. 1.997/26.459/03.05.2018 emisă de către Direcția Arhitect șef – Serviciul 

urbanism, dezvoltare durabilă, informatizare; 

- Nota internă nr. 2.219/30.136/18.05.2018 emisă de către Direcția administrarea 

impozitelor și taxelor locale – Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice și juridice; 

- Adresa nr. 2.052/27.018/16.05.2018 emisă de către Direcția juridică, contencios 

administrativ și administrație publică locală – Serviciul fond funciar și registrul agricol; 

- Adresa nr. 2.156/29.125/15.05.2018 emisă de către Direcția comunicare, proiecte 

cu finanțare internațională și resurse umane – Serviciul logistică; 

- Adresa nr. 2.303/31.108/23.05.2018 emisă de către Direcția comunicare, proiecte 

cu finanțare internațională și resurse umane – Serviciul proiecte cu finanțare internațională; 

- Referat nr. 2.089/28.195/182956/10.05.2018 emis de către Serviciul public 

comunitar local de evidență a persoanelor; 

- Referat nr. 2.166/29.540/17.05.2018 emis de către Direcția școli – Serviciul 

investiții și reparații școli; 

- Adresa nr. 2.105/28.185/726/11.05.2018 emisă de către Colegiul Național 

”Alexandru Papiu Ilarian”; 

- Adresa nr. 2.178/29.468/17.05.2018 emisă de către Școala Gimnazială ”Tudor 

Vladimirescu”; 

- Adresa nr. 2.165/29.345/1.034/16.05.2018 emisă de către Liceul cu program sportiv 

”Szasz Adalbert”; 

- Referatele nr. 2.305/31.119, nr. 2.306/31.102/23.05.2018 și nr. 

2.304/31.122/23.05.2018 emise de către Direcția activități social-culturale și patrimoniale – 

Serviciul activități culturale, sportive de tineret și locativ; 

- Adresa nr. 30.900/22.05.2018 emisă de către un grup de consilieri locali; 

- Adresa nr. 2.231/30.229/964/18.05.2018 emisă de către Administrația serelor, 

parcurilor și zonelor verzi; 

- Adresa nr. 2.162/28.828/16.05.2018 emisă de către Direcția comunicare, proiecte 

cu finanțare internațională și resurse umane – Serviciul relații publice interne și 

internaționale; 

- Nota internă nr. 2.135/28.898/1.015D/14.05.2018 emisă de către Serviciul public de 

asistență socială – Dispecerat integrat de urgență 112; 

- Adresa nr. 2.209/29.937/17.05.2018 emisă de către Direcția Școli – Serviciul 

juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari; 
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- Referat nr. 2.157/29.298/639/15.05.2018 emis de către Administrația Grădinii 

Zoologice; 

- Adresa nr. 2.057/27.707/91.351/08.05.2018 și nr. 2.117/28.696/91.426/14.05.2018 

emise de către Serviciul public de utilități municipale; 

- Adresa nr. 2.146/29.057/16.05.2018 și nr. 2.262/30.754/22.05.2018 emise de către 

Administrația domeniului public; 

- Adresa nr. 1.964/26.185/134/02.05.2018 emisă de către Universitatea Cultural 

Științifică Tîrgu Mureș,  

- Situația financiară privind gradul de îndatorare a bugetului local, 

precum și amendamentele comisiilor de specialitate, respectiv amendamentul făcut în 

plenul Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureș,  

 

 Ţinând seama de prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 90/20017, privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

completată și modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018,  art. 19 alin. 

(1) lit. „a” și alin. (2), art. 49 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările ulterioare, a Legii nr. 2 din 03.01.2018 – Legea bugetului de stat pe 

anul 2018,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „a”și „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45 

alin. (2) lit. ”a” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018. 

 

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale 

- Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în sumă de 367.283.387 lei, conform Anexei nr. 

1, respectiv pe secțiunea funcționare în sumă de 300.304.558 lei - Anexa nr. 1/SF și 

secțiunea dezvoltare, în sumă de 66.978.829 lei - Anexa nr. 1/SD, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3. Se aprobă detalierea cheltuielilor bugetului local al Unității Administrativ 

Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă cheltuielile privind reparaţiile curente ale bugetului local al 

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în sumă de 

45.468.740 lei , conform Anexei nr. 2/1, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. Se aprobă bugetul pentru Activităţi Culturale, Sportive şi Tineret a Unității 

Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş, pe anul 2018, în sumă de 

24.575.306 lei, conform Anexei nr. 2/2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Se aprobă proiectele din fonduri externe nerambursabile ale Unității 

Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş finanțate din bugetul local, pe anul 

2018  în sumă de 19.333.526 lei, conform Anexei nr. 2/3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 7. Se aprobă programul de investiţii publice, finanțate din bugetul local al 

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în sumă de 

47.645.303 lei, conform Anexei nr. 2/4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul activităţilor și instituțiilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii și subvenții al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu 

Mureş pe anul 2018, în sumă de 897.600 lei, conform Anexelor nr. 7 și 8, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică. 

 

  Art. 10. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), lit. ”e” din Legea nr. 

340/2004, republicată, privind Instituția Prefectului și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului 

Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 
   Președinte de ședință 

                     jrs. Peti Andrei 

 

     Contrasemnează, 

p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

          dir. exec. D. J.C.A.A.D.P.L 

            Cătană Dianora Monica 

 


