
 

 

R O M Â N I A                                 
JUDEŢUL MUREŞ          

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ     

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. ______ 

din    ____________ 

privind adoptarea  bugetului  

Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016 

 

 

 

 

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

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 33  din 12.01.2016 prezentată de Direcţia Economică 

privind  adoptarea  bugetului Unității Administrativ Teritoriale   Municipiul Tîrgu Mureş pe 

anul 2016,  avizul favorabil al comisiilor de specialitate și amenadamentele propuse și 

aprobate  în Plenul Ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Tg.Mureș 

 Ţinând seama de prevederile  art.39 din Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele 

publice locale, respectiv  a Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 din 18.12.2015 

publicată în M.O. nr.941/19.12.2015 

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

(2) 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 adoptă bugetul Unității Administrativ Teritoriale  Municipiul Tîrgu 

Mures pe anul 2016. 

 

 Art. 2 Se aprobă bugetul  local pe anul 2016 , atât la partea de venituri, cât și la 

partea de cheltuieli, conform anexelor 1 și  2, în sumă de 401.532.642  lei. 

  

 Art. 3 Se aprobă  bugetul  local pe anul 2016  secțiunea de funcționare,   conform  

anexelor nr.1/A, 2/A și 2/A/1, în sumă de 294.811.765  lei. 

 

 Art. 4 Se aprobă bugetul  local pe anul 2016  secțiunea de dezvoltare, în sumă de 

106.720.877 lei, conform  anexelor nr.1/B şi 2/B. 

 

 Art. 5 Lucrările de reparații  se aprobă conform anexei nr. 3, pe fiecare capitol  și 

subcapitol bugetar. 

 

 Art. 6 Programul privind investiţiile pe obiective,  se aprobă conform anexei nr. 4, pe 

fiecare capitol și subcapitol bugetar. 

 

Art. 7 Se aprobă bugetul activităţilor și instituțiilor  finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2016 conform anexei nr.5. 

 

Art.8 Programul privind proiectele cu finanțare nermabursabilă prevăzute în 

bugetul local pe anul 2016  se aprobă conform anexei nr. 6. 



 

Art.9 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, în afara 

bugetului local , conform anexei nr 7. 

  

Art.10 Se aprobă bugetul creditelor interne  pe anul 2016, conform anexei nr 8. 

 

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

ordonatorul principal de credite, compartimentele de specialitate din cadrul Municipiului 

Tg.Mureș şi ceilalţi ordonatori de credite, finanţaţi din bugetul local al municipiului. 

 

 

Contrasemnează,       Președinte de ședință, 

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş           ec. Bakos Levente  

jrs. Andrei Mureșan 

 

 

 


