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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. 47             

            din   15 februarie  2018 

 
privind aprobarea bugetului  

Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 

 

 

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

 Văzând Expunerea de motive nr. 500/6.677/02.02.2018, prezentată de Direcţia Economică, 

privind aprobarea bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 

2018, Nota internă nr. 524/7.031/05.02.2018 emisă de Serviciul public de utilități municipale, 

Notele interne nr. 525/7.032/05.02.2018 și nr. 631/8.646/12.02.2018 emise de Serviciul public 

Administrația Complexului de agrement și sport ”Mureșul”, Nota internă nr. 

625/8.107/12.02.2018 emisă de Direcția activități social-culturale și patrimoniale – Serviciul 

activități culturale, sportive de tineret și locativ, precum și amendamentele și observațiile 

comisiilor de specialitate, 

Văzând prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice ”(1) Căminul pentru persoane vârstnice este centrul 

rezidenţial cu sau fără personalitate juridică, finanţat integral din bugetul local, înfiinţat şi 

organizat potrivit dispoziţiilor prezentei legi, care acordă, pe perioadă nedeterminată, îngrijire 

persoanelor vârstnice”. Execuția bugetară, aferentă anului 2018 - Cămin pentru persoane 

vârstnice aflat în subordinea Municipiului Tîrgu Mureș, se preia de pe sursa G pe sursa A, în baza 

prevederilor legale mai sus amintite, 

Având în vedere prevederile Deciziei nr. 4.331/13.02.2018, înregistrată sub nr. 

653/9.093/14.02.2018, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș privind 

repartizarea sumei de 10.978.000 lei reprezentând sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea 

cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cu cheltuielile 

prevăzute la articolul bugetar “Bunuri și servicii” cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. ”b” – 

”d„ din Legea educației naționale nr. 1/2011, conform H.G.R. nr. 31/2017 pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 

costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin 

bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, 

Ţinând seama de prevederile 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 și completările 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 bugetul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş 

pe anul 2018. 
 

 Art. 2. Se aprobă bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu 

Mureş pe anul 2018, în sumă de 295.423.658 lei, conform Anexei nr. 1, respectiv pe secțiunea 
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funcționare în sumă de 240.178.585 lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea dezvoltare, în sumă de 

55.245.073 lei - Anexa nr. 1/SD. 

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

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

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

Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în sumă de 36.553.353 lei , 

conform Anexei nr. 2/1, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar. 

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

Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş, pe anul 2018, în sumă de 19.205.756 lei, 

conform Anexei nr. 2/2. 

 
 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 16.619.526 lei, conform Anexei nr. 2/3. 

  

 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 38.625.547 lei, 

conform Anexei nr. 2/4. 

 

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

venituri proprii al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în 

sumă de 13.371.000 lei, conform Anexelor nr. 3 și 4, respectiv pe secțiuni conform Anexelor 

3/SF şi 3/SD. 

 

Art. 9. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile al Unității Administrativ 

Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în afara bugetului local, conform Anexelor 

nr. 5 și 6, în sumă de 4.000 lei. 

  
 Art. 10. Se aprobă bugetul activităţilor și institțiilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii și subvenții al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe 

anul 2018, în sumă de 777.600 lei, conform Anexelor nr. 7 și 8.  

 

Art. 11. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică. 

 

  Art. 12. 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 

                                                                                  Papuc Sergiu Vasile 

     Contrasemnează, 

p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

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

          Cătană Dianora Monica 

 
 


