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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru modificarea Hot rârii nr. 91 / 2010 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 , Referatul de
necesitate al Direc iei tehnice i investi ii cu num rul 754/5595 din 19.10.2010 i avizul favorabil al comisiei
pentru activit i economico-financiare;
 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  modificarea art.1 din Hot rârea nr.91/2010 privind aprobarea rectific rii bugetului
propriu al jude ului pe anul 2010, dup  cum urmeaz :

La partea de cheltuieli teza a doua va avea urm torul cuprins:
• +3.635,24 mii lei la capitolul 84.02 “Transporturi”, subcapitolul 84.02.03.01 “Drumuri i poduri”, titlul

“Bunuri i servicii” destina i pentru refacerea infrastructurii de transport pe drumurile jude ene.Tronsoanele de
drum ce vor fi ref cute, vor fi stabilite de conducerea Consiliului jude ean Maramure .”

Art.2. 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 i investi ii;
• Direc iei patrimoniu logistic ;
• Direc iei de dezvoltarea regional ;
• Direc iei economice;
• 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 22 octombrie  2010 . Au fost prezenti 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni –
35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

    Contrasemneaz
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