
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea vir rii sumei de 200 mii lei

de la Capitolul 51.02 „repara ii capitale sal edin e”,
 la Capitolul 54.02 „fond de rezerv ”

Având în vedere propunerea formulat  în edin a Comisiei pentru activit i economico-financiare a
Consiliului jude ean Maramure  din data de 16 iulie 2009;

zând prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/ 2006 privind finan ele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) i ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a

administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  vir ri de credite bugetare în sum  de de 200 mii lei de la Capitolul 51.02 „repara ii
capitale sal edin e”, la Capitolul 54.02 „fond de rezerv ”.

Art.2. Suma va fi repartizat  prin hot rârea Consiliului jude ean Maramure  doar pentru înl turarea
efectelor unor calamit i naturale produse pe teritoriul jude ului.

Art.3. 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 ;
• Direc iei juridice i administra ie public ;
• 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  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 17 mai 2009. Au fost prezen i 30 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                                                                                    Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                  Dumitru Dumu a
Baia Mare, 17  iulie 2009
Nr. 97


