
edin a de îndat  a Consiliului jude ean Maramure  16.09.2008

Ast zi, Consiliul jude ean Maramure  a fost convocat într-o sedin
de îndat . Pe ordinea de zi a fost inclus proiectul de hot râre privind
rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure .

Astfel, s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al jude ului
Maramure  pe anul 2008 prin majorarea veniturilor i a cheltuielilor totale
cu suma de 8.400 mii lei dup  cum urmeaz :

- veniturile se suplimenteaz  cu 8.400 lei la titlul: Subven ii primite
de la Fondul de Interven ie”

- cheltuielile se suplimenteaz  cu aceea i sum , reprezentând
cheltuieli destinate realiz rii unor lucr ri prioritare de refacere a
infrastructurii grav afectate de calamit ile produse în acest an, la
urm toarele capitole bugetare:

cap. 70.02 – alimentare cu ap   municipiul Sighetu Marama iei 1.800
mii lei

- alimentare cu ap  ora ul Bor a 837 mii lei
cap. 80.02  -ap ri de mal comuna Poienile de sub Munte 1.263 mii
lei
cap. 84.02  - refacere i între inere drumuri jude ene 3.000 mii lei
- reabilitare poduri (2 poduri) ora ul Bor a.

Art.2. Achitarea sumelor repartizate pe lucr rile nominalizate se va
face numai dup  recep ionarea i confirmarea de c tre o comisie de
recep ie constituit  din reprezentan i ai Consiliului jude ean i speciali ti
din aparatul de specialitate, a cantit ilor real executate.

Art.3 Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial i se comunic
integral sau în extras:

- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure
- Direc iei generale a finan elor publice Maramure
- Direc iei juridice i administra ie public
- Direc ei tehnice
- Direc iei economice
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii
- Consiliilor locale Sighetu Marma iei, Bor a i Poienile de sub Munte.



Pre edintele Consiliului jude ean le-a prezentat consilierilor jude eni
i expunerea de motive la acest proiect de hot râre, precum i raportul

directorului exectutiv Ana Glodan.

Proiectul de hot râre a primit avizul comisiei de buget fina e ( la
discu iile comisiei a participat i subprefectul tefan Gzongzi) i a fost
votat în unanimitate de plenul Consiliului.

Purt tor de cuvânt,
Mirela Bodea


