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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
pentru modificarea Hot rârii nr.130 /2010 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 pebtru activit i economico-financiare;
 În temeiul art.58 alin.(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  modificarea art.2 din Hot rârea nr.130 /2010 privind utilizarea fondului de rulment pentru
finan area unor cheltuieli de investi ii pe anul 2010, dup  cum urmeaz :

“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:

- 1240,84 mii lei pentru efectuarea lucr rilor de repara ii capitale i reabilitare la re elele exterioare de
distribu ie agent termic i abur tehnologic;

- 316,01 mii lei pentru efectuarea lucr rilor de repara ii capitale la sursa de alimentare-re ea exterioar  apa,
inel incendiu;

- 63,00 mii lei pentru efectuarea lucr rilor de repara ii capitale la re elele de gaz-exterioare i distribu ie
interioar ;

- 26,64 mii lei pentru efectuarea lucr rilor de repara ii capitale la centrala termic -conducte distribu ie abur;
- 53,51 mii lei pentru efectuarea lucr rilor de repara ii capitale i amenajare spa iu pentru arhiv ;
- 100,00 mii lei pentru dotarea cu aparatur  pentru centrul de dializ  respectiv, Injectomat 4 buc. i Aparat

anestezie/terapie intensiv  pentru desemnarea centrului de dializ i ATI – 1 buc.”
 Art.2. Hot rârea nr.159/ 27.09.2010, pentru modificarea Hot rârii nr.130 /2010 privind utilizarea fondului de
rulment pentru finan area unor cheltuieli de investi ii pe anul 2010, se abrog .

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 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  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 22 noiembrie 2010. Au fost prezen i 35 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

          Contrasemneaz ,
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