
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind validarea rectific rii bugetului propriu

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 de activit i economico-financiare;

Având în vedere Hot rârea Guvernului României nr. 1624 din 29.12.2009 privind alocarea unei sume
din Fondul de rezerv  bugetar  la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru
autorit ile administra iei publice locale;

În temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale cu modific rile i complet rile
ulterioare;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/ 2009;
 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 modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se valideaz  rectificarea bugetului propriu pe anul 2009 al Consiliului jude ean Maramure  cu
suma de 1.000 mii lei prin majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area
cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului concomitent cu diminuarea cu aceea i sum  a Cotelor defalcate
din impozitul pe venit.

Art.2. 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 ;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• Direc iei economice;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 19 ianuarie 2010. Au fost prezen i 34 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
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