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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al

 jude ului pe  anul 2011

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 adresele nr. 1503/2011 i 2372/2011 ale Ministerului S ii prin
care se  aloc  transferuri de capital pentru Spitalul Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia
Mare i adresa nr. 6091/2011 a Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  prin
care solicit  cuprinderea în buget a Proiectului „Ini iativa Copii Str zii”.

În temeiul Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale cu complet rile i modific rile
ulterioare;

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 2011 prin
majorarea veniturilor i a cheltuielilor totale cu suma de 2.897 mii lei dup  cum urmeaz :

Venituri:
+ 17 mii lei  “ Dona ii i sponsoriz ri”;
+ 2.880 mii lei  “Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area

investi iilor în sanatate” din care: +1.425 mii “Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale
pentru finan area aparaturii medicale i echipamentelor de comunica ii în urgen  în s tate” i
+1.455 mii lei “Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area repara iilor
capitale în s tate”.

Cheltuieli:
+ 17 mii lei la cap.68.02 “Asigur ri i asisten  social ”, titlul “Cheltuieli de capital”-

Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ie a Copilului” ;
+ 2.880 mii lei la cap.66.02 S tate-Spitalul Jude ean de Urgen  “Dr. Constantin Opri ”

Baia Mare, titlul “Transferuri de capital” din care: +1.425 mii “Transferuri de la bugetul de stat
tre bugetele locale pentru finan area aparaturii medicale i echipamentelor de comunica ii în

urgen  în s tate” i +1.455 mii lei “Transferuri de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru
finan area repara iilor capitale în s tate”.

(2) Contribu ia Consiliului jude ean Maramure  în sum  de 120 mii lei cuprins  în bugetul
ini ial se asigur  prin virare, conform anexei nr.1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  majorarea cu suma de 2.880 mii lei a bugetului de venituri i cheltuieli al
institu iilor publice i al activit ilor finan ate din venituri proprii i subven ii sau finan ate integral
din venituri proprii, ca urmare a cuprinderii în bugetul de venituri i cheltuieli al Spitalului Jude ean
de Urgen  “Dr. Constantin Opri ” a sumei de 2.880 mii lei reprezentând sume din bugetul de stat
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tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în s tate, conform anexei nr.2 care face parte
integrant  din prezenta hot râre.

Art.3. Se aprob  majorarea cu suma de 878,67 mii lei a bugetului de venituri i cheltuieli al
fondurilor externe nerambursabile conform anexei nr. 3 care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

Art.4. Se aprob  reîntregirea cu suma de 300 mii lei a fondului de rezerv  bugetar  la
dispozi ia autorit ilor locale – cap.54.02 “ Alte servicii publice generale” prin diminuarea cu
aceea i sum  a cap. 84.02 “Transporturi” –repara ii curente drumuri jude ene calamitate.

Art.5. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” i lista pozi iei “Alte
cheltuieli de investi ii” conform anexei nr.4 care face parte integrant  din prezenta hot râre .

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 i investi ii;
• Direc iei economice;
• Direc iei de patrimoniu i logistic ;
• Direc iei de dezvoltare regional ;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• Institu iilor interesate.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 22 martie 2011. Au fost prezenti 30 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni  35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

                    Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 22  martie  2011
Nr. 27
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