
edin  de buget

Ieri, 05.03.2009, a avut loc la Consiliul Jude ean Maramure  o întâlnire la care
a participat conducerea institu iei, primarii din localit ile maramure ene precum i
consilierii jude eni. Întâlnirea a avut la baz  legea bugetului care oblig  consiliul
jude ean s  fac  o informare primarilor cu privire la împ irea bugetului pe 2009.

„Este un an greu, un an în care trebuie s  ar m c  atât cât avem va fi bine
gestionat în folosul administra iilor pe care dvs le conduce i. Parteneriatul pentru
Maramure  PD-L PSD a luat ieri o hot râre prin care nu exist  o comun  în
Maramure  care s  nu aib  între 4-5 miliarde buget. i nu exist  ora  care s  nu
aib  în jur de 10 miliarde”, a spus pre edintele consiliului jude ean.

Pre edintele a dat asigur ri c  la acest lucru va munci întregul colectivul
Consiliului Jude ean Maramure .

La întâlnire a participat i prefectul Sandu Pocol, prezen  salutat  de Mircea
Man: „ Crede- i-m  c  a a va fi în urm torii 4 ani. La toate edin ele prefectul cu
pre edintele vor fi prezen i.”

Vicepre edintele C lin Materi a felicitat administra ia Bor a care, având în
vedere c  are PUG – ul terminat, a primit sume mari de bani.

Directorul Direc iei Generale a Fina elor Publice Maramure , Teodor Lupu i a
explicat formula de calcul pe baza c reia s-au repartizat sumele:

„ Amplicând formula din legea 273 din 2006, inând cont de previziunea
Direc iei fiinan elor publice c  veniturile din impozitul pe venit vor cre te cu 10 la
sut , având în vedere c  anul trecut au crescut cu 30 la sut , iar veniturile  generale
cu 22,5 la sut , au rezultat sumele nete care le revin prim riilor prin acest
repartizare.”

Formula de calcul ine cont de intravilan, de numn rul de locuitori i de venitul
propriu al comunit ii respective, pe locuitor. Dup  ce se stabilesc aceste sume, prin
formul , se aplic  coeficientul de realizare a veniturilor proprii. „Diminiuând suma
care se aplic  prim riei i r mânând urm toarele sume la dispozi ia consiliului
jude ean prin care se vor face acele distribuiri la care f ceau referire conduc torii
consiliului jude ean”, a mai precizat Teodor Lupu i.

Repartizarea sumelor pe unit ile administrativ-teritoriale este disponibil  în
anexa de mai jos.
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