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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;
Potrivit Ordonan ei Guvernului României nr.10 din 3 august 2011 cu privire la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2011 i unele m suri financiare;
În temeiul art.19 alin. (2) al 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 270 mii lei ca urmare a modific rii surselor
de finan are dup  cum urmeaz :

• +270 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude ului;

• -490 mii lei v rs minte din sec iunea de func ionare pentru finan area sec iunii de
dezvoltare a bugetului local;

• +490 mii lei v rs minte din sec iunea de func ionare.
(2) Structura modific rilor la venituri pe capitole, subcapitole i paragrafe, iar la cheltuieli

pe capitole, subcapitole i titluri, este redat  în anexa nr.1, care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

Art.2. (1) Se aprob  desf urarea pe activit i i institu ii publice a influen elor din
rectificarea bugetului propriu al Consiliului jude ean Maramure  pe anul 2011, dup  cum urmeaz :

                                                                                                                       - mii lei -
Influen e

TOTAL GENERAL din care: 270
1. Autorita i publice i ac iuni externe (Cons. jud.Maramure ) -82
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE - pl i efectuate în anii

preceden i i recuperate în anul curent
-82

2. Alte servicii publice generale 133
• FOND DE REZERV  BUGETAR 133
3. Ordine public i siguran  na ional 50
• INSPECTORATUL PENTRU SITUA II DE URGEN  MARAMURE

“GHEORGHE POP DE B SE TI” (AP RARE CIVIL )
50

4. Înv mânt 244
• CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV  BAIA MARE 95
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• COALA GENERAL  PENTRU COPII CU DEFICIEN E VI EU DE
SUS

80

• CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV  TG. L PU 145
•   CONSILIUL JUDE EAN-asisten  social -50
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE - pl i efectuate în anii

preceden i i recuperate în anul curent
-26

 5. S tate 80
• SPITALUL JUDE EAN DE URGEN  “DR. CONSTANTIN OPRI ”

BAIA MARE
80

 6. Cultur , recreere i religie -46
•   CONSILIUL JUDE EAN – cultura -31
•   CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE - pl i efectuate în anii

preceden i i recuperate în anul curent
-15

 7. Asigur ri i asisten  social -106
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE - pl i efectuate în anii

preceden i i recuperate în anul curent
-106

 8. Agricultur -3
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE   - pl i efectuate în anii

preceden i i recuperate în anul curent
-3

(2) Desf urarea influen elor din rectificarea i din rea ezarea cheltuielilor pe institu ii,
titluri, articole i alineate este redat  în anexa nr. 2 care fac parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.3. Se aprob  majorarea cu 80,00 mii lei a veniturilor i a cheltuielilor  bugetului
institu iilor publice i al activit ilor finan ate din venituri proprii i subven ii sau finan ate integral
din venituri proprii. Desf urarea influen elor din rectificarea i din rea ezarea cheltuielilor pe
sec iuni, institu ii, titluri, articole i alineate este redat  în anexelor nr. 3 i 4 care fac parte
integrant  din prezenta hot râre.

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

Art.5. 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 de dezvoltare regional ;
• Direc iei economice;
• Direc iei patrimoniu i logistic ;
• Compartimentului preg tirea 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 30  august 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, 30 august  2011
Nr. 96
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