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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 2009

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul Direc iei
economice i avizul favorabil al comisiei economico-financiare;
 Luând în considerare Hot rârea Guvernului României nr. 426/8 aprilie 2009 pentru aprobarea sus inerii
financiare a autorit ilor administra iei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finan area
proiectelor de investi ii în turism pe anul 2009;
 Având în vedere semnarea la data de 11.04.2009 a Contractului de finan are a proiectului "Reabilitare traseu
drum jude ean Baia Sprie ( DN 18)-Cavnic ( DJ 184)- Ocna ugatag (DJ 109F)- C line ti (DJ 185)- Bârsana ( DJ
185)"cod proiect PERSEUS NV/18/2/2.1/11/18.04.2008, cod SMIS 1419;

În temeiul art.19 alin. (2) al Legii 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 , cu complet rile i modific rile ulterioare;

Consiliul jude ean  Maramure , adopt  prezenta
HOT RÂRE:

Art.1.  (1) Se aprob   rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2009 prin majorarea
veniturilor i a cheltuielilor totale cu suma de 11.749,85   mii lei, dup  cum urmeaz :
La venituri:
• +10.500 mii lei Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de

investi ii,
• + 1.249,85 mii lei Sume primite de la Uniunea European  în contul pl ilor efectuate.
La cheltuieli:

• +10.500 mii lei la capitolul 87.02 “Alte ac iuni economice” titlul 70.”Cheltuieli de capital”,
• +1.249,85 mii lei la capitolul 84.02 “Transporturi” titlul 56 “Proiecte cu finan are din Fonduri externe

nerambursabile postaderare”.
Art.2. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” conform anexei nr.1 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 tehnice;
• Direc iei economice;
• Direc iei de patrimoniu i logistic ;
• Direc iei de dezvoltare regional ;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• Institu iilor interesate.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 30 aprilie 2009. La edin  au fost prezen i 30 consilieri jude eni.

PRE EDINTE,
Mircea Man

                              Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                  Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30  aprilie 2009
Nr. 40
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
Anexa

la Hot rârea C.J. MM
         nr. 40 din 30 aprilie 2009

MODIFIC RI
în Lista de investi ii i in lista pozi iei "Alte cheltuieli de investi ii" pe anul 2009

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

Cap. 84.02 Transporturi + 1249,85 mii lei
· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE + 1249,85 mii lei

- Reabilitare traseu DJ Baia Sprie-Cavnic-Ocna
ugatag-C line ti-Bârsana

+ 1249,85 mii lei fd.externe
preaderare

Cap. 87.02 Alte ac iuni economice + 10500,00 mii lei

· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE + 10500,00 mii lei
- Subprogramul "Schi în România" amenajarea

domeniului schiabil în localitatea Izvoarele
+ 9450,00 mii lei

- Subprogramul "Schi în România" amenajarea
domeniului schiabil în localitatea Mogo a

+ 1050,00 mii lei
surse
proprii

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

Cap. 70.02 Locuin e, servicii i dezvoltare public + 0,00 mii lei

· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE + 0,00 mii lei
· Studii proiecte + 0,00 mii lei

-
Studii topo, geo aferente obiectivului "Sistem
integrat de gestiune a de eurilor în jude ul
Maramure " CMID în zona de Nord a jude ului
i drumuri de acces la cele dou  CMID

+ 0,00 mii lei

modificare
denumire

-
Proiect tehnic pentru "GRANI A MM-
Dezvoltarea i managementul infrastructurii de
frontier "

+ 0,00 mii lei
modificare
denumire

Cap. 84.02 Transporturi + 0,00 mii lei
· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE + 0,00 mii lei

· Studii proiecte + 0,00 mii lei
- SPF reabilitare DJ 109F lim.jud.S laj tronson

Baba-Târgu L pu
+ 0,00 mii lei

- SPF reabilitare DJ 109F lim.jud.S laj tronson
Târgu L pu -Strâmbu B iu

+ 0,00 mii lei

- SPF reabilitare leg turi rutiere jude ene în zona
Târgu L pu -Gro ii ible ului-Botiza

+ 0,00 mii lei

în limita
aceleia i

sume


