
 

 

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. 1 

din  30 ianuarie 2020 
 

privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale –  

Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019, conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019, 

 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019  

 
Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.115/64 din 09.01.2020, inițiat de către Primarul 

Municipiului Târgu Mureș prin Direcţia Economică privind rectificarea bugetului local al 

Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019, conform H.G.R. nr. 

971/20.12.2019, prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019,  

Având în vedere Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

municipal Târgu Mureş, 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 49 și art. 82 

alin. (1) și (2) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările 

ulterioare, a Legii nr. 50 din 15.03.2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019 precum și H.G. 

971/23.12.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ –

teritoriale, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) 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 rectificarea bugetului local al Unității Administrativ 

Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019, conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019, în 

sumă de 439.696.625,00 lei, conform Anexei nr. 1, respectiv pe secțiunea funcționare în sumă 

de 359.317.438,00 lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea dezvoltare, în sumă de 80.379.187,00 lei - 

Anexa nr. 1/SD, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019, conform 

Anexei nr. A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică. 

Art. 4. 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. 

 

 
                                                                                                    Preşedinte de şedinţă 

                            dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

 

                            Contrasemnează,    

p. Secretarul general al Municipiului  Târgu Mureş, 

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

                     Buculei Dianora-Monica 


