
 

 
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 284   

din  25  octombrie  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. 4.197/61.139 din 17.10.2018, prezentată de către Direcţia 

Economică privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş, 

pe anul 2018, referatele, adresele și notele interne nr.: 

- Referat nr. 13.060/17.10.2018 emis de către Direcția Poliția Locală; 

- Referat nr. 4.210/61.340/22.10.2018 emis de către Direcția școli; 

- Referat nr. 4.241/61.645/22.10.2018 emis de către Direcția activități social-culturale, 

patrimoniale și comerciale – Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ; 

- Adresa nr. 1.703/4.322/62.752/24.10.2018 emisă de către Serviciul public Administrația 

Complexului de agrement și sport ”Mureșul”; 

- Nota internă nr. 4.323/62.719/24.10.2018 emisă de către Serviciul voluntar pentru situații de 

urgență; 

- Adresa nr. 13.589/4.324/62.767/24.10.2018 emisă de către Direcția Poliția Locală; 

- Adresa nr. 1.179/4.325/62.771/24.10.2018 emisă de către Serviciul public Administrația 

Grădinii Zoologice; 

- Referat nr. 1.324/4.327/62.780/24.10.2018 emisă de către Direcția tehnică – Biroul energetic; 

- Adresa nr. 4.269/62.779/24.10.2018 emisă de către Direcția proiecte cu finanțare 

internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică – Serviciul logistică; 

- Referat nr. 4.329/62.791/24.10.2018 emis de către Direcția școli; 

- Nota internă nr. 4.332/62.754/24.10.2018 emisă de către Serviciul public de asistență socială; 

- Nota internă nr. 4.331/62.805/24.10.2018 emisă de către Serviciul public Administrația 

domeniului public; 

- Adresa nr. 4.333/62.769/24.10.2018 emisă de către Direcția proiecte cu finanțare 

internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică – Serviciul proiecte cu finanțare 

internațională, 

precum și amendamentele comisiilor de specialitate,  

 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, precum și prevederile O.U.G. nr. 78/2018 privind 

rectificarea 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 validarea Dispozițiilor de Primar nr. 3.454 din 06.08.2018 și nr. 

3.779/25.09.2018 privind modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul 

Tîrgu Mureş, pe anul 2018, conform anexelor nr. A și B, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 



Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în sumă de 381.554.069 lei, conform Anexei nr. 1, 

respectiv pe secțiunea funcționare în sumă de 324.343.451 lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea 

dezvoltare, în sumă de 57.210.618 lei - Anexa nr. 1/SD, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art. 4. 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. 5. Se aprobă cheltuielile privind reparaţiile curente ale bugetului local al Unității 

Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în sumă de 48.434.972 lei , 

conform Anexei nr. 2/1, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 6. Se aprobă bugetul pentru Activităţi Culturale, Sportive şi Tineret a Unității 

Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş, pe anul 2018, în sumă de 23.985.306 lei, 

conform Anexei nr. 2/2. 

 

Art. 7. Se aprobă proiectele din fonduri externe nerambursabile ale Unității 

Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş finanțate din bugetul local, pe anul 2018 

în sumă de 17.735.107 lei, conform Anexei nr. 2/3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 8. Se aprobă programul de investiţii publice, finanțate din bugetul local al Unității 

Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în sumă de 39.493.108 lei, 

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

 

Art. 9. 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. 10. 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 9.532.600 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. 

 

 
                                                                                                              Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                   dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta   

                                                                       Magyary Előd - consilier local -   ___________  

                                                                       Makkai Grigore - consilier local - ___________  

                                                                        Matei Dumitru - consilier local -    ___________   

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 

 


