
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea rectific rii bugetului 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 economico-financiare,
 Luând în considerare solicit rile institu iilor interesate;

În temeiul art.19 alin.(2) 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. Se aprob   rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2008 prin majorarea veniturilor i
a cheltuielilor totale cu suma de 11,5 mii lei dup  cum urmeaz :

• la venituri se suplimenteaz  cu 11,5 mii lei Subven iile primite de la bugetele consiliilor locale i
jude ene pentru ajutoare în situa ii de extrem  urgen .

• la cheltuieli se suplimenteaz  cu 11,5 mii lei capitolul 87.02 Alte ac iuni economice titlul Alte cheltuieli –
Ajutoare pentru daune provocate de calamit i naturale, reprezentând acordarea de ajutoare pentru
achizi ionarea a 2,0 tone de ciment i 1,0 tone de var pentru fiecare cas  ce necesit  reconstruc ia în urma
efectelor inunda iilor din luna iulie anul 2008, iar repartizarea acesteia pe unit i administrativ-teritoriale este
conform anexei nr.1, care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2 Se aprob  reîntregirea fondului de rezerv  bugetar  la dispozi ia Consiliului jude ean cu suma de 800 mii
lei provenit  din sumele prev zute în bugetul propriu al jude ului la cap. 55.02. Tranzac ii privind datoria public i
împrumuturi, reprezentând comisioane aferente împrumutului, din care suma de 600 mii lei pentru sus inerea
proiectului “MOISEI ECO-LOGIC-Alimentare cu ap  a localit ilor Moisei, Vi eu de Sus, Vi eu de Jos, Petrova i Bistra”.

Art.3. Se aprob  rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile prin majorarea veniturilor i
cheltuielilor cu suma de 2.537 mii lei, conform anexei nr. 2 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.4. 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. 3 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.5. 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 tehnice;
• Direc iei economice;
• Direc iei de dezvoltare regional ;
• Unit ilor administrativ-teritoriale interesate;
• Compartimentului preg tirea 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 30
septembrie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                                                        SECRETARUL JUDETULUI

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 septembrie  2008
Nr. 153



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

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

      nr. 153 din 30 sep 2008

LISTA
privind locuin ele afectate de inunda iile din iulie 2008 i care necesit  reconstruire

mii lei

Nr. crt. Nume i prenume Adresa Suma aprobata

RUSCOVA 7,5
1 Trandafir Ciprian Ruscova nr. 1280 L 1,5
2 Trandafir Claudiu Ruscova nr. 1280 J 2,0
3 ru  Gheorghe Ruscova nr. 1279 A 2,0
4 Varga Doina Octavia Ruscova nr. 1280 E 2,0

LEORDINA 4,0
5 Vancea Gheorghe Leordina nr. 593 2,0
6 Covaci Vasile Leordina nr. 967 2,0

TOTAL 11,5



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

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

      nr. 153 din 30 sep 2008

SINTEZA
bugetului  fondurilor externe nerambursabile al  Consiliului  jude ean  Maramure   pe  anul  2008

mii  lei

DENUMIREA    INDICATORULUI COD
PROGRAM

ACTUAL
2008

INFLUEN E
PROGRAM

RECTIFICAT
2008

TOTAL VENITURI 000108 7.749,81 2.537,00 10.286,81
I.  VENITURI CURENTE 000208 878,83 0,00 878,83
C.   VENITURI NEFISCALE 300008 878,83 0,00 878,83
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3600 878,83 0,00 878,83
Diverse venituri 3608 878,83 0,00 878,83
Alte venituri 360850 878,83 0,00 878,83
IV. SUBVENTII 4400 6.870,98 2.537,00 9.407,98
Donatii din strainatate 4408 6.870,98 2.537,00 9.407,98
Donatii din strainatate 440801 6.870,98 2.537,00 9.407,98

TOTAL CHELTUIELI 5008 7.749,81 2.537,00 10.286,81
CHELTUIELI CURENTE 01 2.060,80 499,00 2.559,80
      TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 268,93 0,00 268,93
      TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 1.791,87 499,00 2.290,87
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.689,01 2.038,00 7.727,01
      TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.689,01 2.038,00 7.727,01
Active fixe 7101 5.689,01 1.872,00 7.561,01
Constructii 710101 0,00 347,00 347,00
Masini, echipamente si mijloace de
transport 710102 102,60 488,00 590,60
Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale 710103 469,37 509,00 978,37
Alte active fixe 710130 5.117,04 528,00 5.645,04
Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 0,00 166,00 166,00

Autoritati publice si actiuni externe 5108 7.749,81 2.537,00 10.286,81



CHELTUIELI CURENTE 01 2.060,80 499,00 2.559,80
      TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL  10 268,93 268,93
      TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 1.791,87 499,00 2.290,87
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.689,01 2.038,00 7.727,01
      TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.689,01 2.038,00 7.727,01
Active fixe 7101 5.689,01 1.872,00 7.561,01
Constructii 710101 347,00 347,00
Masini, echipamente si mijloace de
transport 710102 102,60 488,00 590,60
Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale 710103 469,37 509,00 978,37
Alte active fixe 710130 5.117,04 528,00 5.645,04
Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 166,00 166,00
Din total capitol:
Autoritati executive si legislative 510801 7.749,81 2.537,00 10.286,81
Autoritati executive 51080103 7.749,81 2.537,00 10.286,81



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                  Anexa nr. 3
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 153 din 30 sep 2008

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

  mii lei
B. OBIECTIVE (PROIECTE) NOI influen e(+/-) Sursa

Cap. 51,02 Autorit i publice i ac iuni externe + 347,00 mii lei externe
preaderare

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE + 347,00 mii lei

Proiect Grani a MM-dezvoltarea i managementul
infrastructurii de frontier + 347,00 mii lei

- opron metalic garare utilaje + 347,00 mii lei
Lista ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII pe categorii influen e(+/-) Sursa

Cap. 51,02 Autorit i publice i ac iuni externe + 1691,00 mii lei externe
preaderare

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE + 1691,00 mii lei

 • Dot ri independente + 997,00 mii lei

Proiect Grani a MM-dezvoltarea i managementul
infrastructurii de frontier + 531,00 mii lei

- camion 15t, 240CP + 247,00 mii lei
- autovehicul teren + 129,00 mii lei
- motoferastrau 372xP 2buc + 18,00 mii lei
- motoferastrau 357xP 2buc + 16,00 mii lei
- motoferastrau 365 2buc + 15,00 mii lei
- calculator inclusiv licente 2buc + 7,00 mii lei
- imprimanta color retea 2buc + 9,00 mii lei
- multifunctional + 23,00 mii lei
- set mobilier birou 2 posturi de lucru + 4,00 mii lei
- videoproiector + 3,00 mii lei
- ecran proiec ie electric de perete + 4,00 mii lei
- ecran proiec ie plasm + 5,00 mii lei
- sistem traducere simultan + 51,00 mii lei

 Proiectul Ecotur-turism în zona transcarpatic  + 322,00 mii lei
- mobilier expozi ional 2seturi + 101,00 mii lei
- laptop 2buc + 10,00 mii lei
- videoproiector 2buc + 10,00 mii lei
- calculatoare desktop 4buc + 12,00 mii lei
- ecran proiec ie 4buc + 8,00 mii lei
- sta ie sonorizare 2buc + 15,00 mii lei
- macheta parcului 2buc + 38,00 mii lei



- machete ecosistem 8buc + 61,00 mii lei
- centru biologic 1buc + 48,00 mii lei
- info touch 2buc + 19,00 mii lei

Proiectul Magic-instrumente de comunicare i
management în domeniul dezvolt rii socio-
economice în regiunea de grani

+ 144,00 mii lei

- calculatoare+sistem operare+MS OFFICE 17buc + 63,00 mii lei
- videoproiector + 3,30 mii lei
- copiator color cu func ie de re ea + 22,30 mii lei
- imprimant  de re ea 20ppm A3(copiator) + 4,30 mii lei
- sistem traducere simultan  40posturi + 51,10 mii lei

Lista ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII pe categorii influen e(+/-) Sursa

 • Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii + 402,00 mii lei externe

Proiect Grani a MM-dezvoltarea i managementul
infrastructurii de frontier

+
174,00 mii lei

preaderare

- SF redimensionarea punctului de trecere frontiera + 174,00 mii lei

Proiectul Magic-instrumente de comunicare i
management în domeniul dezvolt rii socio-
economice în regiunea de grani

+ 228,00 mii lei

- SF privind dezvoltarea public  local + 228,00 mii lei

 • Alte cheltuieli de investi ii + 292,00 mii lei

Proiect Grani a MM-dezvoltarea i managementul
infrastructurii de frontier + 170,00 mii lei

- pagina WEB dedicat + 4,00 mii lei
- reparatii capitale centru opera ional + 166,00 mii lei

Proiectul Ecotur-turism în zona transcarpatic  + 19,00 mii lei
- realizare baz  de date + 19,00 mii lei

Proiectul Magic-instrumente de comunicare i
management în domeniul dezvolt rii socio-
economice în regiunea de grani

+ 103,00 mii lei

- licen e aplica ie GIS + 22,80 mii lei
- ad-on licen e GIS + 76,00 mii lei
- pagina WEB dedicat + 4,20 mii lei

Cap. 54,02 Alte servicii publice generale - total 0,00 mii lei virari intre
pozi ii

• Serviciul jude ean de paz  Maramure 0,00 mii lei

 • Dot ri independente - 10,00 mii lei
- autoturism - 10,00 mii lei

 • Alte cheltuieli de investi ii + 10,00 mii lei
- program informa ional + 10,00 mii lei

Cap. 65,02 Înv mânt - total + 17,00 mii lei virari intre
pozi ii

• cola general  pentru copii cu deficien e Târgu L pu  + 17,00 mii lei
 • Alte cheltuieli de investi ii + 17,00 mii lei

- program informa ional + 17,00 mii lei



Cap. 67,02 Cultur , recreere i religie - total  0,00 mii lei virari intre
pozi ii

• cola de arte Liviu Borlan 0,00 mii lei

• Alte cheltuieli de investi ii 0,00 mii lei
- repara ii capitale coala de arte "Liviu Borlan" Baia

Mare -
15,00 mii lei

- program informa ional + 15,00 mii lei

•
Centrul jude ean pt.conservarea culturii tradi ionale 0,00 mii lei virari intre

pozi ii

 • Dot ri independente - 5,81 mii lei
- autoturism - 5,81 mii lei

 • Alte cheltuieli de investi ii + 5,81 mii lei
- program informa ional + 5,81 mii lei


