
S-a votat bugetul de echilibrare

„Este o edin  foarte important . Trebuie s  mul umesc tuturor
colegilor din comisia economic  pentru dezbaterile care au avut loc. Ne-am
întâlnit de patru ori i am r mas la acela i principiu: nicio unitate
administrativ  nu va avea mai pu in de 4 miliarde, niciun ora  nu va avea
sub 10 miliarde. Ast zi am avut ultimele ajust ri la sumele pe care le-am
gândit pentru unit ile administrativ-teritoriale. Cu to ii ne dorim ca sumele

 fie mai mari. În acest an bugetul este cu 8 % mai mare decât cel din anul
trecut. Domnul Lupu iu a i venit cu o informare pe care am transmis-o deja
Ministerului de Finan e: încas rile de taxe i impozite, comparativ cu anul
trecut sunt mai mari cu 5%”, a fost declara ia pre edintelui Consiliului
Jude ean Maramure  la începutul edin ei de ast zi.

Votul dat de consilierii jude eni a fost în favoarea hot rârii privind
repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibr rii bugetelor locale pe
anul 2009. Hot rârea a fost votat  în unanimitate.

„Art.1 Se aprob  repartizarea pe unit i administrativ teritoriale
a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate
echilibr rii bugetelor locale, în sum  de 10.122 mii lei, reprezentând
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale (22%) în sum  de 5.160 mii lei i sume defalcate din tax  pe
valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor locale în sum  de 4.962
mii lei, conform anexei care face parte integrant  din prezenta
hot râre.”

Sumele votate ast zi, bugetul de echilibrare, se adaug  sumelor
rezultate din calculul pe formula legii 273 din 2006, dup  cum reiese din
situa ia prezentat  de directorul general al Direc iei Finan elor Publice
Maramure , Teodor Lupu i.
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