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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 Nota nr. E/1884/22.11.2001 a Ministerului Muncii, Familiei i
Protec iei Sociale privind aprobarea Anexei pentru finan area drepturilor acordate persoanelor cu
handicap; Adresa Ministerului S ii nr.R.L./2837/16.11.2011 precum i 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 RE:

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 1.545 mii lei dup  cum urmeaz :

Venituri:
+1.245 mii lei ”Subven ii de la bugetul de stat pentru finan area drepturilor acordate

persoanelor cu handicap,
+ 300 mii lei “Subven ii din veniturile proprii ale Ministerului S ii c tre bugetele locale

pentru finan area aparaturii medicale i echipamentelor de comunica ii în urgen  în s tate”
cod.42.02.18.01.

Cheltuieli:
+1.245 mii lei la cap.68.02  “Asigur ri i asisten  social ”-Direc ia General  de Asisten

Social i Protec ie a Copilului-titlul „Asisten  social ”,
+ 300 mii lei la cap.66.02 S tate-Spitalul Jude ean de Urgen  “Dr. Constantin Opri ”

Baia Mare, “Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului S ii c tre bugetele locale pentru
finan area aparaturii medicale i echipamentelor de comunica ii în urgen  în s tate”cod.51.02.25.

(2) Desf urarea influen elor din rectificarea i din rea ezarea cheltuielilor pe institu ii,
titluri, articole i alineate este redat  în anexa nr. 1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  majorarea cu 6.944,38 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 anexa nr. 2 care face parte integrant  din
prezenta hot râre.

Art.3. Se aprob  utilizarea sumei de 75 mii lei pentru cofinan area pe perioada 2011-2012, a
proiectelor: „Salvarea de la degradare a Casei Stan din sec. al XVII-lea”, „Restaurarea Casei
monument de arhitectur  popular  de la Rozavlea din sec. al-XVIII-lea”, „Salvarea de la degradare
a Casei evreie ti Drimer din sec. al-XIX-lea”, în parteneriat cu Muzeul Maramure ului Sighetu
Marma iei. Suma se afl  în contul Muzeului Maramure ului i provine din economiile realizate în
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cadrul proiectului „Amenaj ri în Muzeul Maramure ului-Sectorul de instala ii tehnice ac ionate de
ap ” cofinan at cu 15% de Consiliul jude ean Maramure .

Art.4 Se aprob  alocarea sumei de 60 mii lei pentru achizi ionarea de BCF-uri, de la
capitolul 51.02.20 i acordarea acestora Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Gheorghe Pop
de B se ti” al jude ului Maramure , necesare autospecialelor de interven ie pentru asigurarea
parametrilor func ionali.

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 hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 19 decembrie  2011. Au fost prezenti 32 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, 19 decembrie 2011
Nr. 143
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