
     

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  327 

 

din  6 noiembrie 2018 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 284/25.10.2018 referitoare la rectificarea 

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. 4.501/65.465 din 05.11.2018, prezentată de către 

Direcţia Economică privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 

284/25.10.2018 referitoare la rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Tîrgu Mureş, pe anul 2018, precum și amendamentele și observațiile propuse în 

Plenul Ședinței extraordinare a Consiliului local municipal din data de 06.11.2018, 

 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 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 modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 

284/25.10.2018 privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în sensul îndreptării erorii materiale din Anexa  

2/4 – ”Programul de investiții publice”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă realocarea  sumei de 2.093.955 lei la Direcția tehnică, Anexa 2/4 – 

”Programul de investiții publice”, respectiv Anexa 2/1 – ”Cheltuieli cu reparațiile 

curente”, de la obiectivele de investiții și reparații, către obiectivele de reparații - Lucrări 

de intervenții și reparații străzi,  trotuare, parcări și lucrări edilitare (apă-canal) în 

Municipiul Tîrgu Mureș din Anexa 2/1 – ”Cheltuieli cu reparațiile curente”- subcapitol 

8402030301 – Străzi Direcția tehnică. 
 

Art. 3. Se aprobă realocarea sumei de 1.500.000 lei la Serviciul public de utilități 

municipale, Anexa 2/4 – ”Programul de investiții publice”, respectiv Anexa 2/1 – 

”Cheltuieli cu reparațiile curente”, de la obiectivele de investiții și reparații, către 

obiectivele de reparații – Acord cadru, reparații, asfaltări drumuri și alei pietonale din 

Anexa 2/1 – ”Cheltuieli cu reparațiile curente”, subcapitol 70025002 – Serviciul public 

de utilități municipale. 

 



Art. 4. Se aprobă realocarea sumei de 610.000 lei de la Administrația Grădinii 

Zoologice, Anexa 2/4 – ”Programul de investiții publice”, respectiv Anexa 2/1 – 

”Cheltuieli cu reparațiile curente”, de la obiectivele de investiții și reparații, către 

Subcapitolul 67.02.05.01 – Sport, obiectiv: Funcţionare Club Sportiv Municipal din 

Anexa 2/2 – ”Cultură, Recreere și Religie”. 

 

Art. 5. Se aprobă diminuarea sumei de 200.000 lei la 160.600 lei, la Direcția Poliția 

locală, Anexa 2/4 – ”Programul de investiții publice”, aferent obiectivului de investiții: - 

Autoturism, din credite de angajamente, de la 190.000 lei la 150.600 lei. 

 

Art. 6. Se aprobă realocarea sumei de 2.621.000 lei  la Serviciul public Administrația 

domeniului public, Anexa 2/4 – ”Programul de investiții publice”, respectiv Anexa 2/1 – 

”Cheltuieli cu reparațiile curente”, de la obiectivele de investiții și reparații pe credit de 

angajament, respectiv credit bugetar către obiectivul – Acord cadru - Lucrări de intervenții 

și reparații străzi,  trotuare, parcări și lucrări edilitare în Municipiul Tîrgu Mureș 

(reparații trotuare) din Anexa 2/1 – ”Cheltuieli cu reparațiile curente”, subcapitol 

8402030302 – Străzi Administrația domeniului public. 

 

Art. 7. Se aprobă realocarea sumei de 1.510.000 lei de la Serviciul public asistență 

sociale, Anexa 2 – ”Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2018”, de 

la subcapitolul 68025050 – Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, către 

Subcapitolul 67.02.05.01 – Sport, obiectiv: Funcţionare Club Sportiv Municipal din 

Anexa 2/2 – ”Cultură, Recreere și Religie”. 

  

Art. 8. Se aprobă realocarea sumei de 110.000 lei la Direcția activități social 

culturale, patrimoniale și comerciale – Serviciul relații publice interne și internaționale, de 

la prestări servicii hoteliere la prestări servicii restaurant. 

 

Art. 9. Se aprobă renunțarea la obiectivul Autospecială ușoară categoría de 

folosință M1, la Serviciul voluntar pentru situații de urgență, respectiv Autoutilitară la 

Serviciul public Administrația creșelor, Anexa 2/4 – ”Programul de investiții publice”, și 

se alocă suma în rezerva bugetară – 105.000 lei. 
 

Art. 10. Se aprobă realocarea sumei de 33.420 lei conform solicitării Grădiniței nr. 

16 între obiectivele de investiții din Anexa 2/4 – subcapitol 65020301 – Învățământ 

preșcolar. 

 

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  

                       Contrasemnează    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                   Cătană Dianora Monica 


