
1

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 Hot rârea Consiliului jude ean nr. 24/2010 privind aprobarea bugetului propriu al
jude ului Maramure , Hot rârea Consiliului jude ean nr. 104/2010 privind stabilirea num rului de posturi din
aparatul de specialitate al consiliului jude ean i institu iilor subordonate, în vederea încadr rii în num rul
maxim de personal stabilit în baza anexelor la Ordonan a de Urgen  nr. 63/2010 i Hot rârea Consiliului
jude ean nr. 91/2010 privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului pe anul 2010;
  Având în vedere adresa nr.1504/04.08.2010 a Clubului Sportiv Municipal  Baia Mare referitoare la
retragerea echipei de rugby CSM tiin a Baia Mare din Challenge Cup;
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  virarea sumei de 15 mii lei în cadrul cap. 54.02. Alte servicii publice generale,
subcapitolul 50, de la titlul 55 Alte transferuri, la titlul 51 Transferuri între unit i ale administra iei publice,
reprezentând suplimentarea transferurilor c tre Centrul jude ean de informare turistic   “Maramure infoturism”.

Art.2. (1) Se aprob  majorarea bugetului de  venituri i cheltuieli  al institu iilor publice i al activit ilor
finan ate din venituri proprii i subven ii cu suma de 214,9 mii lei prin cuprinderea în buget a dou  proiecte
finan ate din fonduri europene nerambursabile i anume:

• proiectul FIT TO TOURISM-FIT TOUR al Centrului jude ean de informare turistic
“Maramure infoturism” cu suma de 15 mii lei;

• proiectul “Alternative pentru omaj” al Centrului jude ean de informare, consiliere i formare
profesional  “Pentru Voi” cu suma de 199,9 mii lei.

   (2) Veniturile i cheltuielile se modific  dup  cum urmeaz :
 Venituri

+ 15 mii lei Subven ii pentru institu ii publice la ”Centrului jude ean de informare  turistic
“Maramure infoturism”;
+ 199,9 mii lei Fondul Social European la Centrul jude ean de informare, consiliere i formare profesional
“Pentru Voi”.

Cheltuieli
+214,9 mii lei la cap.54.10 Alte servicii publice generale, titlul 56.02 Programe din Fondul Social European
reprezentând cheltuieli cu cele dou  proiecte.



Art.3. Se modific  anexa nr. 12 “Num rul de personal permanent i temporar” aprobat  cu art.8. al
Hot rârii Consiliului jude ean nr.24/20010 privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure , conform
anexei nr.1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.4. 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.5. Se abrog  art. 2 la Hot rârea Consiliului jude ean nr.91/2010 privind aprobarea rectific rii
bugetului propriu al jude ului pe anul 2010.

Art.6. 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;
• Biroului rela ii interna ionale;
• 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 12 august 2010. Au fost prezenti 32  consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

 Dumitru Dumu a

Baia Mare,  12 august 2010
Nr. 128



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 1
la Hot rârea CJ MM

      nr. 128 din 12 august 2010

NUM RUL DE PERSONAL PENTRU
APARATUL DE SPECIALITATE I INSTITU IILE SUBORDONATE

nr.

INSTITU IA
TOTAL

POSTURI

APARATUL DE SPECIALITATE (aparatul propriu, Serviciul public Salvamont,
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ) 166
BIBLIOTECA JUDE EAN  "PETRE DULFU" BAIA MARE 114
MUZEUL JUDE EAN DE ISTORIE I ARHEOLOGIE BAIA MARE 44
MUZEUL JUDE EAN DE ART  "CENTRUL ARTISTIC" BAIA MARE 22
MUZEUL JUDE EAN DE ETNOGRAFIE I ART  POPULAR  BAIA MARE 24
MUZEUL DE MINERALOGIE BAIA MARE 23
CENTRUL JUDE EAN PENTRU CONSERVAREA I PROMOVAREA CULTURII
TRADI IONALE MARAMURE  BAIA MARE 12
ANSAMBLUL FOLCLORIC NA IONAL "TRANSILVANIA" BAIA MARE 42

COALA DE ARTE "LIVIU BORLAN" BAIA MARE 24
REVISTA DE CULTUR  "NORD LITERAR" BAIA MARE 6
REVISTA DE CULTUR  "FAMILIA ROMÂN " BAIA MARE 6
DIREC IA  JUDE EAN  DE EVIDEN  A PERSOANELOR 34
AGEN IA DE DEZVOLTARE DURABIL  URBAN I RURAL  "URBANET" BAIA
MARE 4
CENTRUL JUDE EAN DE INFORMARE, CONSILIERE I FORMARE
PROFESIONAL  "PENTRU VOI" 3
CENTRUL JUDE EAN DE INFORMARE TURISTIC  "MARAMURE INFOTURISM" 5
CAMERA AGRICOL  JUDE EAN  MARAMURE 22
SERVICIUL JUDE EAN DE PAZ 102

TOTAL 663

Not : În num rul de 102 posturi aferente Serviciului Jude en de Paz  sunt cuprinse i posturile de paz
aflate în structura de personal a unor institu ii



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 2
la Hot rârea CJ MM

      nr. 128 din 12 august 2010

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

mii lei
B.OBIECTIVE (PROIECTE) NOI influen e(+/-)
Cap. 80.02 Autorit i publice-Total 2,06 mii lei
· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE 2,06 mii lei

 Proiect TURNUL M CELARILOR 2,06 mii lei
- Reabilitare constructiv i repunere în circuit turistic

a obiectivului Turnul M celarilor
2,06 mii lei

Lista ALTE CHELTUIELI DE INVESTI II pe categorii influen e(+/-)
Cap. 61.02 Ordine public i siguran
na ional -Total 16,60 mii lei

·
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Maramure 16,60 mii lei

 · Dot ri independente 16,60 mii lei
- motoferastrau  5 buc 16,60 mii lei

Cap. 80.02 Autorit i publice-Total 52,94 mii lei
· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE 52,94 mii lei

 · Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii 52,94 mii lei
Proiect MORE4NRG 55,00 mii lei

- Plan jude ean de ac iune în domeniul energiei 55,00 mii lei
Proiect TURNUL M CELARILOR -2,06 mii lei

- mii leiPT si DE pentru obiectivul "Reabilitare constructiv
i repunere în circuit turistic a obiectivului Turnul

celarilor"

-2,06


