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R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 44 

din  27  februarie 2020 

 
privind aprobarea bugetului  

Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş  pe anul 2020 
 

 

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

 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 3.945/293 din 21.01.2020, inițiat de către 

Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcţia Economică, privind aprobarea bugetului 

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş, pe anul 2020 precum și 

Notele de fundamentare nr. 8.367/621 din 10.02.2020, nr. 10.720/780 din 18.02.2020 și nr. 

12.288/875 din 25.02.2020, 

Având în vedere Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

municipal Târgu Mureş precum și amendamentele și propunerile făcute în Plenul Ședinței 

ordinare a Consiliului local municipal din data 27.02.2020, 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 26 alin. (4), 

art. 49 și art. 82 alin. (2) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale 

cu modificările ulterioare, a Legii nr. 5 din 06.01.2020 – Legea bugetului de stat pe anul 

2020, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 

196 alin. (1) lit. ”a” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

  

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu 

Mureş pe anul 2020. 

 

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

Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020, în sumă de 418.123.524,00 lei, conform Anexei 

nr. 1, respectiv pe secțiunea funcționare în sumă de 305.452.365,00 lei - Anexa nr. 1/SF 

și secțiunea dezvoltare, în sumă de 112.671.159,00 lei - Anexa nr. 1/SD. 

 

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

Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020, conform Anexei 

nr. 2. 

 

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

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020, în sumă de 

40.209.021,00 lei– credite bugetare,  respectiv 3.383.790,00 lei - credite de angajament 

multianuale, conform Anexei nr. 2/1, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar, precum și 
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Anexei nr. 2/1/A – Acord cadru - lucrări de intervenții și reparații străzi, trotuare, 

parcări și lucrări edilitare în Municipiul Târgu Mureș - Direcția tehnică și Direcția școli. 

 

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

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş, pe anul 2020, în sumă 

de 13.768.786,00 lei, conform Anexei nr. 2/2. 

 

 Art. 6. Se aprobă proiectele din fonduri externe nerambursabile ale Unității 

Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş finanțate din bugetul local, pe 

anul 2020 în sumă de 77.060.558,00 lei – credite bugetare, respectiv 338.851.627,00 lei - 

credite de angajament multianuale, conform Anexei nr. 2/3. 

  

 Art. 7. Se aprobă programul de investiţii publice, finanțate din bugetul local al 

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020, în sumă de 

35.560.601,00 lei – credite bugetare,  respectiv 96.757.437,00 lei - credite de angajament 

multianuale, 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 Târgu 

Mureş pe anul 2020, în sumă de 25.702.000,00 lei, conform Anexelor nr. 3 și 4, 

respectiv pe secțiuni conform Anexelor 3/SF şi 3/SD. 

 

Art. 9. Se aprobă bugetul creditelor interne al Unității Administrativ 

Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș, în sumă de 10.635.200,00 lei, conform anexelor 

nr. 5, 6 și 6/1. 

 

Art. 10. Se suspendă, începând cu data aprobării prezentei, ocuparea prin concurs 

sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Târgu Mureș precum și din instituțiile și serviciile publice din 

subordinea Consiliului local. Prin excepție, în cazurile temeinic justificate, se poate aproba 

organizarea de concursuri după hotărârea prealabilă a Consiliului local. 

  

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

Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică. 

 

Art. 12. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c” și ale art. 255 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 

554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului 

Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.  
 

 

Președinte de ședință 

                                           Papuc Sergiu Vasile 

 

                        Contrasemnează    

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, 

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

                     Buculei Dianora-Monica 

 


