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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;

Conform  Notei  de  constatare  a  neregulilor i de aplicare a corec iilor  financiare nr. CA
68792/16.09.2011, încheiat  de Direc ia Control i Verificare Utilizare Fonduri Comunitare din
cadrul Ministerului Dezvolt rii Regionale i Turismului;

Conform Proiectul de Hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area cheltuielilor descentralizate la
nivelul jude ului;

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. (1) Se aprob  rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2011 prin
diminuarea veniturilor i a cheltuielilor totale cu suma de 2.788 mii lei dup  cum urmeaz :

Venituri:
• -2.788 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area cheltuielilor

descentralizate la nivelul jude ului;
• -210 mii lei v rs minte din sec iunea de func ionare pentru finan area sec iunii de

dezvoltare a bugetului local;
• +210 mii lei v rs minte din sec iunea de func ionare.
Cheltuieli:
• -2.838 mii lei cap.65.02 “Înv mânt”-asisten  social ;
• +50 mii lei cap.65.02 “Înv mânt”- coala general  nr.2 pentru copii cu deficien e Baia

Mare;
• -210 mii lei cap.68.02 “Asigur ri i asisten  financiar ”-sec iunea de func ionare;
• +210 mii lei cap.68.02 “Asigur ri i asisten  financiar ”-sec iunea de dezvoltare.
(2) Se aprob  virarea de la cap.84.02 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finantare din

Fonduri externe nerambursabile  postaderare” la cap.54.02 „Alte servicii publice generale” titlul
55.01.08 titlul „Programe cu finan are nerambursabil ” a sumei de 2.301,00 mii lei provenit  din
excedentul anilor anteriori, reprezentând corec ia financiar  privind proiectul „Reabilitare traseu
drum jude ean Baia Sprie-Cavnic-Ocna ugatag-C line ti-Bârsana”.

(3) Desf urarea influen elor din rectificarea cheltuielilor de mai sus, pe institu ii, sec iuni,
titluri, articole i alineate, este redat  în anexa nr.1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.
       Art.2. Anexa la Hot rea Consiliului jude ean nr. 17 din 7 februarie privind utilizarea
excedentului pe anul 2011 se modific  dup  cum urmeaz :
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- la cap.84.02.56.01, beneficiar Consiliul jude ean Maramure  la obiectivul „ Reabilitare
traseu D.J. Baia Sprie (DN18)-Cavnic (DJ184)-Ocna ugatag (DJ109F)-C line ti
(DJ185)-Bârsana”  se înlocuie te suma de 15.445,9 mii lei cu suma de 13.144,9 mii lei;

- se introduce o nou  pozi ie la cap.54.02.55.01, beneficiar Consiliul jude ean
Maramure , cu denumirea „Corec ii financiare proiect Reabilitare traseu D.J. Baia Sprie
(DN18)-Cavnic (DJ184)-Ocna ugatag (DJ109F)-C line ti (DJ185)-Bârsana”  în sum
de 2.301 mii lei.

Art.3. Se aprob  majorarea contribu iei Consiliului Jude ean la proiectul „ Reabilitare traseu
D.J. Baia Sprie (DN18)-Cavnic (DJ184)-Ocna ugatag (DJ109F)-C line ti (DJ185)-Bârsana” în
sum  de 6.999 mii lei plus TVA aferent, reprezentând contravaloarea corec iilor financiare.

Art.4. Se aprob  majorarea cu 98 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 institu ii,
sec iuni, titluri, articole i alineate este redat  în anexa nr. 2 care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

Art.5. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” i lista pozi iei “Alte
cheltuieli de investi ii” conform anexei nr.3 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 24 octombrie 2011. Au fost prezenti 35 consilieri jude eni din totalul de 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 octombrie  2011
Nr. 114
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