ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

HOTĂRÂREA

nr. ______

din ____________
privind adoptarea bugetului local al
municipiului Tg-Mureş pentru anul 2015
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă (extra)ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu- Mureş nr. 92
din 23.01.2015 prin Direcţia Economică, privind adoptarea bugetului local al
Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Târgu Mureş, pe anul 2015,
precum și amendamentele propuse și aprobate în Plenul Ședinței Consiliului Local.
Ţinând seama de prevederile art.41 din Legea 273 din 29.06.2006 privind
finanţele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186
din 30.12.2014 publicată în M.O. nr.960/30.12.2014.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4 lit. a, art.45 alin.1 şi alin.2 lit.a și art.
115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată,
Hotărăşte:
Art. 1 Se adoptă bugetul local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2015.
Art. 2 Se aprobă bugetul local pe anul 2015 , la partea de venituri, pe
capitole si subcapitole, la partea de cheltuieli pe titluri, capitole, pe total an
conform anexelor nr.1 şi 2, în suma totală de 540.233.454 lei.
Art. 3 Se aprobă bugetul local la secțiunea de funcționare pe anul 2015 ,
la partea de venituri, pe capitole si subcapitole, la partea de cheltuieli pe titluri,
capitole, pe total an conform anexelor nr.1/A, 2/A și 2/A/1, în suma de
271.551.847 lei.
Art. 4 Se aprobă bugetul local la secțiunea de dezvoltare pe anul 2015 , la
partea de venituri, pe capitole si subcapitole, la partea de cheltuieli pe titluri,
capitole, pe total an conform anexelor nr.1/B şi 2/B, în suma de 268.681.607 lei.
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Art. 5 Programul privind reparaţiile pe obiective se aprobă conform anexei
nr. 3, pe fiecare capitol bugetar.
Art. 6 Programul privind investiţiile pe obiective, respectiv proiectele
finanțate parțial din fonduri externe nerambursabile, se aprobă conform anexei nr.
4, pe fiecare capitol bugetar.
Art. 7 Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2015 conform anexei nr.5.
Art.9 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015,
în afara bugetului local , conform anexei nr.6.
Art. 8 Se aprobă bugetul creditelor de angajament pe anul 2015 conform
anexei nr.7.
Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează ordonatorul principal de credite, compartimentele de specialitate din
cadrul Primăriei şi ceilalţi ordonatori de credite, finanţaţi din bugetul local al
municipiului.

Contrasemenază,
Secretarul municipiului Tîrgu Mureş
Maria Cioban

Președinte de ședință,
jr. Peti Andrei
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