
Buget mai mare cu 25% pentru Maramure  în 2009

 „În plus fa  de ce am prognozat în proiectul de buget, avem o cre tere de
25 la sut ,” a fost declara ia pre edintelui Mircea Man f ut  în cadrul unei
conferin e de pres , în data de 6 februarie 2009. Domnia sa, împreun  cu directorul
economic din cadrul Consiliului jude ean Maramure , doamna Ana Glodan i
directorul Direc iei Generale a Finan elor Publice Maramure , domnul Teodor
Lupu i, au discutat despre mai multe amendamente care trebuie f cute la bugetul
de stat. Acesta prevede p ile sociale cu sume de peste 59 de miliarde, Aeroportul
Baia Mare, Drumul Expres Baia Mare – Vaja, Barajul Runcu i conservarea
perimetrelor miniere cu peste 186 de miliarde de lei vechi. De asemenea,

pt mâna viitoare, domnul pre edinte va avea discu ii pe aceast  tem i cu
parlamentarii maramure eni.

Important  pentru Maramure  este acum achitarea datoriilor fa  de
societ ile comerciale care au efectuat lucr ri la unit ile de înv mânt din jude i
la prim rii maramure ene, tocmai pentru a debloca firmele aflate în impas. Firme
care, la rândul lor, s  î i poat  continua investi iile în Maramure . “ M  bucur c
într-un an de criz  avem un buget care cuprinde reabilitarea drumului Ocna

ugatag – Bârsana, proiecte din cadrul Consiliului jude ean i proiecte ale
primarilor, iar anul 2009 va fi un an de munc  pentru jude ul Maramure , astfel
încât, a a cum am promis, în toate administra iile locale s  se finalizeze proiecte
majore pentru comunitate.”

Teodor Lupu iu: “Noi sper m ca i în acest an, s  avem o cre tere fa  de
anul trecut. Eu am speran a c  acea cre tere prev zut  de ministrul de finan e se
va i realiza i vrem s  ne încadr m i noi în cifrele de plan.”  În ceea ce prive te
agen ii economici datori la stat, directorul Direc iei Generale a Finan elor Publice
Maramure , domnul Teodor Lupu i, a spus c  o parte dintre ace tia au început s
pl teasc  sumele datorate la bugetul de stat, iar discu ia ini iat  de Consiliul
jude ean Maramure  cu oamenii de afaceri din jude ul nostru se va continua i la
Direc ia Finan elor Publice Maramure .

La capitolul venituri, pre edintele Mircea Man a mai declarat: “Major rile
salariale s-au amânat pentru luna aprilie, tocmai pentru a putea face o evaluare
cât mai clar  la ceea ce înseamn  cre tere economic i cât va putea suporta
bugetul din încas rile pe care le facem.”

Mai jos v  prezent m lista amendamentelor propuse de pre edintele
Consiliului jude ean Maramure :



Consiliul jude ean Maramure  propune urm toarele AMENDAMENTE la
proiectul legii bugetului de stat pe anul 2009

1. Anexa  nr. 4 „Sume defalcate din TVA pentru finan area cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude elor pe anul 2009” pentru jude ul Maramure
suplimentarea sumelor cu 5.914 mii lei, adic  de la 55.006 mii lei la 60.920
mii lei, din care pentru sus inerea sistemului de protec ie a copilului i a
centrelor de asisten  social  a persoanelor cu handicap 27.231 mii lei.
Fundamentarea acestei solicit ri este urm toarea:
• 3.414 mii lei suplimentarea sumelor pentru sus inerea sistemului de

protec ie a copilului i a centrelor de asisten  social  a persoanelor cu
handicap, astfel din bugetul de stat s  se asigure o finan are de 80 % din
cheltuielile acestui sector de activitate la care asigur m o cre tere a
salariilor cu 5 %, iar cheltuielile cu bunuri i servicii r mânând în lei
neschimbate fa  de anul 2008. Men ion m c  execu ia pe anul 2008
pentru aceast  activitate este de 32.829 mii lei, din care Consiliul
jude ean Maramure  a asigurat din venituri proprii suma de 9.341 mii lei
, reprezentând 28,45%

• 2.160 mii lei necesari pentru finan area cheltuielilor privind acordarea de
miere de albine ca supliment nutritiv pentru un num r de 40.000 copii
pre ecolari i elevi din clasele I-IV din înv mântul de stat i
confesional

• 340 mii lei pentru plata contribu iilor pentru personalul neclerical
angajat în unit ile de cult din jude . Se dore te suplimentarea cu 35 a
num rului maxim de posturi neclricale ce urmeaz  a fi finan ate în anul
2009, ceea ce reprezint  doar 10 % din solicit rile cultelor religioase din
jude .

2. Anexa nr. 7 „Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2009” pentru jude ul Maramure . Cre terea sumei de la
61.387 la 90.337 mii lei reprezentând sume necesare în bugetul propriu al jude ului
pentru modernizarea Aeroportului Baia Mare, din care 950 mii lei pentru
elaborarea studiului de fezabilitate, iar 28 000 mii lei necesari pentru proiectul
tehnic i execu ia lucr rilor în anul 2009.

3. Anexa nr. 8 „Num rul maxim de posturi finan ate pentru personalul neclerical
angajat în unit ile de cult pe anul 2009”. Pentru jude ul Maramure  suplimentarea
posturilor cu 35, adic  de la 729 posturi la 764  posturi finan ate. Aceast
suplimentare reprezint  doar 10 % din solicit rile transmise consiliului jude ean de

tre unit ile de cult.



4.Suplimentarea bugetelor ministerelor de resort pentru urm toarele lucr ri de
investi ii:

• Pentru DRUM EXPRES Baia Mare – Satu Mare – Vaja suma de
100.000 mii lei pentru expropiere pentru cauz  de utilitate public i
realizarea proiectului tehnic.

• Pentru BARAJUL de acumulare hidroenergetic  RUNCU, suma de de
45.000 mii lei  necesar  efectu rii lucr rilor de construc ii
hidrotehnice pe anul 2009, restul de executat ridicându-se la suma de
270.000 mii lei pentru 5-6 ani de execu ie.

• Pentru CONSERVAREA PERIMETRELOR MINIERE , suma de
13.000 lei, în completarea celor 8.000 mii lei cuprin i în bugetul
ministerului, dar insuficiente pentru anul 2009.
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