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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 solicit rile institu iilor interesate;
 Conform art.6 alin. (1) din Ordonan a nr. 24 din 29 august 2009 privind gestionarea financiar  a
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spa iului Economic European;

În temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale;
 În baza art. 91 alin. (3) litera a) i art. 97 art. (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 local propriu al jude ului Maramure  pe anul 2009 prin
majorarea veniturilor i a cheltuielilor totale cu suma de 600,03 mii lei dup  cum urmeaz :
La venituri:
• + 600,03 mii lei “Sume primite de la Uniunea European  în contul pl ilor efectuate”;
La cheltuieli:
•    -  105,89 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”, titlul 55.01, art.08 “Programe PHARE i
alte programe cu finan are nerambursabil ” reprezentând contribu ia local  în cadrul proiectului;
• + 705,92 mii lei la capitolul 80.02 “Ac iuni generale economice, comerciale i de munc ”, subcap. 01.10
“Programe de dezvoltare regional i social ” titlul 56 “Proiecte cu finan are din Fonduri externe
nerambursabile postaderare” reprezentând  valoarea total  a proiectului;

(2) Se aprob  diminuarea bugetului fondurilor externe nerambursabile prin diminuarea veniturilor
i cheltuielilor cu suma de 705,92 mii lei ca urmare a excluderii din buget a proiectului TURNUL

CELARILOR - reabilitare constructiv i includere în circuitul turistic.

Art.2. Se aprob  rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al institu iilor publice i al activit ilor
finan ate din venituri proprii i subven ii din bugetul local prin majorarea veniturilor proprii ale Centrului
jude ean de informare, consiliere i formare profesional  “Pentru Voi”, cu suma de 100 mii lei i a cheltuielilor
cu aceea i sum  la cap. 54.02 “Alte servicii publice generale”, art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri i
servicii”.

  Art.3. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” i lista pozi iei “Alte cheltuieli de investi ii”
conform anexei nr. 1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.
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     Art.4. 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  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 23 septembrie 2009. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                 Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                            Dumitru Dumu a

Baia Mare, 23 septembrie  2009
Nr. 111
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 111 din 23 septembrie 2009

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

mii lei
A. OBIECTIVE (PROIECTE) ÎN CONTINUARE influen e(+/-) Sursa

Cap. 51 AUTORITATI PUBLICE -total 2,01 mii lei
Consiliul Jude ean Maramure 2,01 mii lei
  Proiect GRANI A MM 2,01 mii lei
 - opron metalic garare utilaje proiect Grani a MM 2,01 mii lei active fixe

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

Cap. 51 AUTORITATI PUBLICE -total -595,73 mii lei
Consiliul Jude ean Maramure -595,73 mii lei
  Proiect TURNUL M CELARILOR -597,74 mii lei
· Dot ri independente -10,80 mii lei

  - laptop -5,40 mii lei
  - imprimant  color -2,25 mii lei
  - camer  foto digital -3,15 mii lei

· Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii -586,94 mii lei

 -
SF, ob inere avize, PT si DE pentru obiectivul
"reabilitare constructiv i repunere în circuit turistic a
obiectivului Turnul M celarilor"

-586,94 mii lei

fd.externe
preaderare

  Proiect GRANI A MM 2,01 mii lei
· Alte cheltuieli de investi ii 2,01 mii lei

 - repara ii capitale centru opera ional i servicii de
gestionare a construc iilor

2,01 mii lei

active fixe
Cap. 70 Locuin e, servicii i dezvoltare public -4,02 mii lei

Consiliul Jude ean Maramure -4,02 mii lei
· Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii -4,02 mii lei

 - SF+Plan de marketing+PT pentru proiectul
"Centrul Na ional de Informare Turistic "

-4,02 mii lei
active fixe

Cap. 80 Ac iuni generale economice, comerciale i de munc  -
Total 597,74 mii lei

Consiliul Jude ean Maramure 597,74 mii lei
  Proiect TURNUL M CELARILOR 597,74 mii lei
· Dot ri independente 10,80 mii lei

  - laptop 5,40 mii lei
  - imprimant  color 2,25 mii lei
  - camer  foto digital 3,15 mii lei

· Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii 586,94 mii lei

 -
SF, ob inere avize, PT si DE pentru obiectivul
"reabilitare constructiv i repunere în circuit
turistic a obiectivului Turnul M celarilor"

586,94 mii lei

fd.externe
postaderare


