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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind utilizarea fondului de rulment pentru finan area unor cheltuieli de investi ii 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;
 În temeiul art.58 (3) din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale cu modific rile i
complet rile ulterioare;
 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 aprob  utilizarea din fondul de rulment constituit la nivelul Consiliului jude ean, a sumei de

6.750  mii lei i alocarea ei  Regiei Aeroportul Interna ional Baia Mare pentru  instala ie de balizaj.
Art.2. Se aprob  utilizarea din fondul de rulment constituit la nivelul Consiliului jude ean, a sumei de

1.800 mii lei i alocarea ei Spitalului jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” astfel:
- 1475 mii lei pentru efectuarea lucr rilor de repara ii capitale i reabilitare la blocul operator;
- 225 mii lei pentru efectuarea lucr rilor de repara ii capitale i reabilitare la re elele exterioare de

distribu ie agent termic i abur tehnologic;
- 100 mii lei pentru dotarea cu 2 aparate de hemodializ .

Art.3. 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 ;
• Direc iei tehnice;
• Direc iei patrimoniu logistic ;
• Direc iei de dezvoltarea regional ;
• Biroului de rela ii interna ionale;
• Direc iei economice;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• Muzeului de Mineralogie Baia Mare.

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
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