
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. 388 

din 21 decembrie 2021 
 

privind aprobarea validării Dispoziției de Primar nr. 2.394 din 14.12.2021 privind modificarea 

bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021 și rectificarea 

bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021 

 

 

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

Văzând Referatul de aprobare nr. 90.075/6.147 din 14.12.2021 și Notele de fundamentare 

nr. 92.002/6.311 din 20.12.2021 și 92.233/6.333, inițiate de către Primarul Municipiului Târgu Mureș 

prin Direcţia Economică, privind aprobarea validării Dispoziției de Primar nr. 2.394 din 14.12.2021 

privind modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021 

și rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, 

Având în vedere Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal 

Târgu Mureş, precum și observațiile și amendamenetele formulate de către Comisia de buget – 

finanțe în cadrul ședinței acesteia din data de 20.12.2021, 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- art. 19 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 39, art. 45, art. 49 și art. 82 alin. (2) din Legea nr. 

273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, 

- Legii nr. 15 din 08.03.2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, publicată în M.O. 

nr. 236/09.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 122/2021 privind 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, precum și a H.G. nr. 1.249/2021 privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, 

  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, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă validarea Dispoziției de Primar nr. 2.394 din 14.12.2021 privind 

modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021 și 

rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021, conform 

Anexelor nr. A, 1, 1/SF, 1/SD, 2, 2/1, 2/2, 2/3 și 2/4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021, în sumă de 614.961.950,00 lei - Anexa nr. 1, respectiv 

secțiunea de funcționare în sumă de 416.731.820,00 lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea de dezvoltare 

în sumă de 198.230.130,00 lei – Anexa nr. 1/SD. 

 

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

Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021, în valoare totală de 614.961.950,00 lei, 

conform Anexei nr. 2. 

 

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

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021, în sumă de 

36.200.210,00 lei – credite bugetare, respectiv 12.402.000,00 lei - credite de angajament multianuale, 

conform Anexei nr. 2/1, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar. 

 



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

Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş, pe anul 2021, în sumă de 17.500.173,00 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 2021  

în sumă de 151.246.068,00 lei – credite bugetare, respectiv 432.306.388,00  lei - credite de 

angajament multianuale, conform Anexei nr. 2/3, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar. 

 

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

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021, în sumă de 

46.984.062,00 lei – credite bugetare, respectiv 129.974.362,00 lei - credite de angajament 

multianuale, conform Anexei nr. 2/4, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar. 

 

Art. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică. 

 

       Art. 9. 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. 

 

 Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică:  

-  Tuturor direcțiilor/serviciilor publice/unităților subordonate. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”) 

 


