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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 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 prevederile Hot rârii nr. 1244 din 21 octombrie 2009 privind utilizarea fondurilor
alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile
opera iunilor de urgen  întreprinse în scopul înl tur rii pagubelor provocate de inunda iile din luna iulie 2008
cu complet rile i modific rile ulterioare;

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 propriu al jude ului Maramure  pe anul 2010 prin majorarea
veniturilor i a cheltuielilor totale cu suma de 5.135,24 mii lei dup  cum urmeaz :
Venituri:
      + 5.135,24 mii lei la capitolul 37.02 “Transferuri voluntare altele decât subven iile”, subcapitolul 37.02.50
“Alte transferuri voluntare”;
Cheltuieli:
•    +1.500 mii lei Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  Maramure  “Gheorghe Pop de B se ti”, la
capitolul 61.02 “Ordine public i siguran  na ional ”, subcapitolul 05, titlul “Cheltuieli de capital” destina i
protej rii infrastructurii drumurilor jude ene prin achizi ionarea unor sisteme mobile de protec ie împotriva
inunda iilor, ce vor fi utilizate pe întreg teritoriul jude ului Maramure . Achizi ionarea se va face conform
procedurilor legale în vigoare.
•    +3.635,24 mii lei la capitolul 84.02 “Transporturi”, subcapitolul 84.02.03.01 “Drumuri i poduri”, titlul
“Cheltuieli de capital” destina i pentru reabilitarea si consolidarea drumurilor jude ene. Tronsoanele de drum ce
vor fi reabilitate,  vor fi stabilite de conducerea Consiliului jude ean Maramure .

Art.2. Se aprob  finan area ac iunii de participare a echipei de rugby CSM tiin a Baia Mare la
competi ia rugbistic  european  - Challenge Cup precum i organizarea acestei competi ii în Baia Mare, cu
suma de 250 mii lei din urm toarele surse:

• 120 mii lei fond de rezerv  la dispozi ia consiliului jude ean,
• 100 mii lei fond de rezerv  la dispozi ia conducerii executive a Consiliului jude ean,
• 30 mii lei vir ri de credite bugetare dup  cum urmeaz :

                     Cap.54.02 Alte servicii publice generale, subcap. 50, titlul 20 bunuri i servicii, art.30,
alin.30.................................................................-30 mii lei,



                     Cap.67.02 Cultur , recreere i religie, subcap. 50, titlul 20 bunuri i servicii, art.30,
alin.30..................................................................+30 mii lei.

Art.3. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” i lista pozi iei “Alte cheltuieli de investi ii”.
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 ;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• Institu iilor interesate.

 Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 19 voturi „pentru” i 8 „ab ineri”  în edin a ordinar   a
Consiliului jude ean Maramure  din data de 15 iulie  2010. Au fost prezen i 29 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man
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