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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 solicit rile institu iilor interesate;
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. Se aprob  rectificarea bugetului propriu al jude ului prin majorarea cu suma de 7,10

mii lei a bugetului de venituri i cheltuieli al institu iilor publice i activit ilor finan ate integral sau
par ial din venituri proprii la Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional
“Pentru Voi”, conform anexei nr.1 care face parte integrant  din prezenta hot râre .

Art.2. Se aprob  majorarea cu suma de 7,6 mii lei a bugetului de venituri i cheltuieli al
fondurilor externe nerambursabile prin cuprinderea în buget a proiectului PHARE „RO-UA-Solu ii
de management pentru dezvoltarea leg turilor economice româno-ucrainene” al Centrului Jude ean
de Informare, Consiliere i Formare Profesional   “Pentru Voi”. La venituri, suma se cuprinde la
articolul 37.08.50- “Alte transferuri voluntare”. La cheltuieli suma se cuprinde la articolul 71.01.30-
“Cheltuieli de capital-alte active fixe “.

Art.3. Se aprob  modific ri în 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 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 28 iunie 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, 28  iunie 2011
Nr. 72



2



3


