
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea vir rilor de credite bugetare în bugetul propriu al  jude ului pe anul 2008

 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;
 Potrivit adresei nr.13437/2008 a Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
 Luând în considerare solicit rile institu iilor interesate;

În temeiul art.19 i al art.49 alin.(4)  al Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale;
 In baza art. 91 alin. (3) litera a) i art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administra iei publice
locale, republicat  cu complet rile i modific rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1.(1) Se aprob  vir rile de credite bugetare de la un capitol la altul al clasifica iei bugetare prin
diminuarea cu suma de 477 mii lei la capitolul 51.02 “Autorit i publice i ac iuni externe” i majorarea cu suma
de 477 mii lei la urm toarele capitole:

- capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale” cu suma de 387 mii lei;
- capitolul 70.02 “Locuin e, servicii i dezvoltare public ” cu suma de 60 mii lei;
- capitolul 80.02 “Ac iuni generale economice i de munc ” cu suma de 30 mii lei.

           (2) Detalierea influen elor pe titluri, articole i alineate este redat  în anexa nr.1 care face parte
integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” i în lista pozi iei “Alte cheltuieli de
investi ii” pentru bugetul propriu, conform anexei nr.2 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

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 iei tehnice;
• Direc iei de dezvoltare regional ;
• Direc iei economice;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii

Prezenta hot râre a fost adoptat   în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data
de 15 iulie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                            Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                       Dumitru Dumu a
Baia Mare, 15 iulie 2008
Nr.  111



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                  Anexa nr. .1
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 111 din 15 iulie 2008

SITUA IE
privind virarile de credite bugetare de la un capitol la altul al clasifica iei bugetare

mii lei
 Consiliul jude ean Maramure

Denumire indicator Cod Capitolul
51.02

Capitolul
54.02

Capitolul
70.02

Capitolul
80.02 TOTAL

TOTAL CHELTUIELI   -477 387 60 30 0
CHELTUIELI CURENTE 0 287 0 0 287

TITLUL BUNURI SI SERVICII 0 287 0 0 287
Alte cheltuieli 20.30 0 287 0 0 287
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 287 0 0 287
TITLUL VII  ALTE TRANSFERURI 55 0 100 0 0 100
A. Transferuri interne. 55.01 0 100 0 0 100
Programe PHARE i alte programe
cu finan are nerambursabil 55.01.08 0 100 0 0 100

 CHELTUIELI DE CAPITAL   -477 0 60 30 -387
Active fixe 7101 0 0 60 30 90
Alte active fixe 710130 0 0 60 30 90
Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 -477 0 0 0 -477



CONSILIUL JUDE EAN  MARAMURE

                  Anexa nr. .2
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 111 din 15 iulie 2008

MODIFIC RI
în Lista de investi ii i in lista pozi iei "Alte cheltuieli de investi ii" pe anul 2008

  mii lei
Lista ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII pe categorii influen e Sursa

Cap. 51,02 Autorit i publice i ac iuni externe - 477.00 mii lei
aloca ii

bugetare
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - 477.00 mii lei

- Repara ii capitale sal  de edin e - 477.00 mii lei

Cap. 54,02 Alte servicii publice generale - total  0.00 mii lei
virari intre

pozi ii

• Serviciul jude ean de paz  0.00 mii lei
- Programe informatice + 5.00 mii lei
- autoturism - 5.00 mii lei

Cap. 65,02 Înv mânt  0.00 mii lei
virari intre

pozi ii

• coala de arte i meserii  0.00 mii lei
- arpant  c min A - 186.00 mii lei
- Hidroizola ie c min A + 52.00 mii lei
- arpant  cl dire sediu, proiect i

avize
+ 134.00 mii lei

Cap. 67,02 Cultur , recreere i religie - total  0.00 mii lei
• Muzeul de Istorie i Arheologie Baia Mare  0.00 mii lei

- SF si PT sistem de incalzire spa ii
expozi ionale, depozite obiecte de
patrimoniu

modificare
nominalizare

Cap. 70,02 Locuin e, servicii i dezvoltare public  + 60.00 mii lei
aloca ii

bugetare

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  + 60.00 mii lei
- Proiect tehnic pentru "GRANI A

MM - Dezvoltarea i
managementul infrastructurii de
frontier "

+ 30.00 mii lei

- Proiect tehnic pentru "ECOTUR -
Turism în zona transcarpatic "

+ 30.00 mii lei

Cap. 80,02 Alte ac iuni economice + 30.00 mii lei
aloca ii

bugetare
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  + 30.00 mii lei

- Plan de marketing pentru
proiectul "Circuitul bisericilor de
lemn din Transilvania de nord"

+ 30.00 mii lei


