
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
 la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei economice precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale;
 În baza art. 91 alin. (3) litera a) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administra iei publice
locale , republicat ;

Consiliul jude ean adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  utilizarea din rezerva bugetar  constituit  la dispozi ia Consiliului jude ean
Maramure  a sumei de 70 mii lei, conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  integral sau în
extras:

• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
• Direc iei generale a finan elor publice  Maramure ;
• Compartimentului de preg tire a edintelor i rela ii cu consilierii;
• Direc iei juridice i administra ie public ;
• Direc iei economice;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate  în edin a ordinar  a Consiliului  jude ean Maramure
din data de 27 mai 2008

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

Contrasemneaz ,
                          SECRETAR AL JUDE ULUI,

                      Dumitru Dumu a

Baia Mare,  27 mai 2008
Nr. 86



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                    Anexa
                                                 la Hot rârea C.J.MM

       nr. 86  din 27 mai 2008

SUME ALOCATE DIN REZERVA BUGETAR
A CONSILIULUI JUDE EAN MARAMURE

pe anul 2008

mii lei
Nr INSTITU IA BENEFICIAR DESTINA IA CONTRIBU IEI SUMA
crt APROBAT
1 2 3 4
A TOTAL CAPITOL BUGETAR 67.02 25.00
I TOTAL ACTIUNI CULTURALE 5.00

1 Prim ria B a d.s. Codru

sprijin financiar pentru organizarea
celei de a 14 a edi ii a festivalului
cultural "Sânziene" 5.00

II TOTAL SPORT 20.00

  C.S. "SPRIA" Baia Sprie
sprijn financiar organizare
campionat balcanic orientare 20.00

B TOTAL CAPITOL BUGETAR 68.02 45.00

1
Bora Gheorghe, Baia

Mare,Aleea Jupiter nr.2/2
sprijin financiar pentru efectuarea
unei interven ii chirurgicale 4.00

2
Miculescu Constantin, Com.

Recea, sat S sar nr.383
sprijin financiar pentru efectuarea
unei interven ii chirurgicale 10.00

3
Balog Constantin, Baia Mare,

str.P ltini ului nr.84, ap.26
sprijin financiar pentru efectuarea
unei interven ii chirurgicale pe cord 5.00

4
ean Dumitru, Baia Mare,

Bd. Bucure ti nr.36/46

sprijin financiar pentru acoperirea
unei sume datorat  Institutului
Inimii Cluj urmare a unei interven ii
chirurgicale pe cord 5.00

5
Magda Florica, Baia Mare,

str.Ciprian Porumbescu nr. 1/25

sprijin financiar pentru tratament de
specialitate necesar copilului minor
(în vârst  de 12 ani) 20.00

6
Varga Rozalia, Baia Mare

str.Melodiei nr.5/17 ajutor de înmormântare 1.00
TOTAL GENERAL 70.00


