
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 2010

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei economice i avizul favorabil al comisiei pentru activit i 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;
 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. Se aprob  rectificarea bugetului local propriu al jude ului Maramure  pe anul 2010 prin majorarea
veniturilor i a cheltuielilor totale cu suma de 5,30 mii lei dup  cum urmeaz :
Venituri:
• +  5,30 mii lei “Dona ii i sponsoriz ri”;
Cheltuieli:
•    + 2,30 mii lei la coala de Arte i Meserii (special ), capitolul 65.02 “Înv mânt”,  art.20.05 “ Bunuri de
natura obiectelor de inventar” alin.30 “Alte obiecte de inventar”;
• + 3,00  mii lei la Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure , capitolul 68.02
“Asigur ri i asisten  social ” segmentul protec ia copilului, art.20.05 “ Bunuri de natura obiectelor de
inventar” alin.30 “Alte obiecte de inventar”;

Art.2. Se aprob  majorarea cu 38,90 mii lei a bugetului proiectului “Ecotur-Turism în zona
transcarpatic ” finan at din fonduri externe nerambursabile, conform anexei nr.1 care face parte integrant  din
prezenta hot râre.

Art.3. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” i lista pozi iei “Alte cheltuieli de investi ii”
conform anexei nr.2 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

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 28 mai 2010. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                               Dumitru Dumu a
Baia Mare, 28 mai 2010
Nr. 64
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 1
la Hot rârea CJ MM

      nr. 64 din 28 mai 2010

INFLUEN E DIN  RECTIFICAREA BUGETULUI
DE VENITURI I CHELTUIELI

PROIECTUL "ECOTUR"

mii lei

Denumirea indicatorilor COD
ECOTUR - Turism în
zona transcarpatic

(influente)

TOTAL VENITURI 00.01 38,90
Venituri curente 00.02 38,90
Subventii 00.17 0,00

Dona ii din str in tate 44.08

TOTAL CHELTUIELI 38,90
 CHELTUIELI CURENTE 0,00
TITLUL   CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0,00
TITLUL   BUNURI SI SERVICII 20 0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 -9,10
Alte obiecte de inventar 20.05.30 -9,10

Alte cheltuieli 20.30 9,10
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 9,10

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 38,90
ACTIVE NEFINANCIARE 71 38,90
Active fixe 71.01 0,00
Repara ii capitale aferente activelor fixe 71.03 38,90
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 2
la Hot rârea CJ MM

      nr. 64 din 28 mai 2010

MODIFIC RI
în Lista de investi ii i in lista pozi iei "Alte cheltuieli de investi ii" pe anul 2010

mii lei
Lista ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII pe categorii influen e(+/-)
Cap. 51.02 Autorit i publice-Total 38,90 mii lei

· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE 38,90 mii lei
· Alte cheltuieli de investi ii 38,90 mii lei

Proiect ECOTUR 38,90 mii lei
- mii leireabilitare cl diri destinate

centrului din Leordina i
centrului de la Cabana Paltinul
din Crasna Vi eului comuna
Bistra

38,90

Cap. 67.02 Cultur , recreere i religie-Total 0,00 mii lei
· Muzeul de mineralogie Baia Mare 0,00 mii lei

· Dot ri independente 0,00 mii lei
- mobilier -145,00 mii lei
- instala ie sonorizare 72,00 mii lei
- echipamente video i IT 73,00 mii lei

Cap. 70.02 Locuin e, servicii i dezvoltare public -Total 0,00 mii lei
· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE 0,00 mii lei

· Studii proiecte 0,00 mii lei
- Documenta ie acord de mediu

pentru PT amenajare domeniu
schiabil Izvoarele-Bori te i
Mogo a-Baia Sprie

în limita aceleia i sume


