
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

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 Direc iei de Dezvoltare Regional ;

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. (1) Se aprob  rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2010 prin majorarea
veniturilor i a cheltuielilor totale cu suma de 2.164,30 mii lei dup  cum urmeaz :
      Venituri:

• + 694,51 mii lei 42.02.20 “Subven ii de la bugetul de stat  c tre bugetele locale necesare sus inerii
derul rii proiectelor finan ate din FEN postaderare”;
• +1.469,79 mii lei la capitolul 45.02 “Sume primite de la UE în contul pl ilor efectuate i
prefinan ri”- Fondul Social European.
  Cheltuieli:
• - 34,58 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”, titlul 55 “Alte transferuri”;
• +2.144,32 mii lei la capitolul 66.02 “S tate”, subcapitolul 66.02.50 titlul 56 “Proiecte cu finan are
din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ”;
• +54,56 mii lei la capitolul 67.02 “Cultura, recreere si religie”, subcapitolul 67.02.50 titlul 56
“Proiecte cu finan are din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ”.
           (2) Desf urarea influen elor prev zute la alin. (1) este prezentat  în anexa nr.1, care face

parte integrant  din prezenta hot râre.
Art.2. (1) Se aprob  majorarea cu suma de 830 mii lei a fondului de rezerv  bugetar  la dispozi ia

consiliului jude ean din disponibilit ile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pân  la sfâr itul anului
la capitolul 54.02 “Alte servicii  publice generale”, titlul 20 “Bunuri i servicii”.

(2) Pentru înl turarea efectelor calamit ilor naturale, acordarea de ajutoare de urgen i
finan area unor cheltuieli urgente sau neprev zute, conducerea executiv  a consiliului jude ean va putea
utiliza din suma cu care se majoreaz  fondul de rezerv  prev zut la alin. (1) sume în limita a 330 mii lei.

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 de dezvoltare regional ;
• 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  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 7 septembrie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni -
35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                                             SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                           Dumitru Dumu a

Baia Mare,  7 septembrie  2010
Nr. 138



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 1
la Hot rârea CJ MM

      nr. 138 din 7 septembrie 2010

INFLUEN E DIN  RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI
BUGETUL PROPRIU AL JUDE ULUI

mii  lei

DENUMIREA    INDICATORULUI COD influen e
(+.-)

          VENITURI - TOTAL 00,01 2.164,30

          SUBVEN II 00.17 694,51
  Subven ii de la bugetul de stat 42.02 694,51
A. De capital 00.19 694,51
        Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale necesare sus inerii
derul rii proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare 42.02.20 694,51

          SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PL ILOR EFECTUATE I
PREFINAN RI 45.02 1.469,79
        Fondul European de Dezvoltare Regional 45.02.01 1.469,79

TOTAL CHELTUIELI 49.02 2.164,30

Alte servicii publice generale 54.02 -34,58
CHELTUIELI CURENTE O1 -34,58
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 -34,58
A. Transferuri interne 55.01 -34,58
      Programe PHARE i alte programe cu finan are nerambursabil 55.01.08 -34,58
Din total capitol:
Alte servicii publice generale 54.02.50 -34,58
Sanatate 66.02 2.144,32
CHELTUIELI CURENTE O1 2.144,32
TITLUL VIII  PROIECTE CU FINAN ARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE-REABILITAREA SPITALULUI
JUDE EAN DE URGEN  "DR. CONSTANTIN OPRI " BAIA MARE 56 2.144,32
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR ) 5601 2.144,32
Finantarea nationala 560101 252,77
Finantarea Uniunii Europene 560102 1.432,39



Cheltuieli neeligibile 560103 459,16
Din total capitol:
Alte cheltuieli în domeniul s ii 66.02.50 2.144,32

Cultura, recreere si religie 67.02 54,56
 CHELTUIELI CURENTE O1 54,56
TITLUL VIII  PROIECTE CU FINAN ARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE-CIRCUITUL BISERICILOR
DE LEMN DIN TRANSILVANIA DE NORD 56 54,56
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR ) 5601 54,56
Finantarea nationala 560101 6,60
Finantarea Uniunii Europene 560102 37,40
Cheltuieli neeligibile 560103 10,56
Din total capitol:
       Alte servicii în domeniul culturii, recreerii i religiei 67.02.50 54,56



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 2
la Hot rârea CJ MM

      nr. 138 din 7 septembrie 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(+/-) Sursa
Cap. 66.02 S tate - Total 2.144,32 mii lei
· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE 2.144,32 mii lei

- Reabilitarea Spitalului de
Urgen  "Dr. Constantin
Opri " Baia Mare

2.144,32 mii lei
01 Buget local-

56FEN

Cap. 67.02 Cultur , recreere i religie - Total 54,56 mii lei
· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE 54,56 mii lei

Proiect CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN 54,56 mii lei
- Circuitul bisericilor de lemn

din Transilvania de Nord
54,56 mii lei

01 Buget local-
56FEN


