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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea  bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012

Având în vedere Raportul Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i avizul favorabil
al comisiei pentru activit i economico - financiare;

Luând în considerare Decizia nr.2/2012 a directorului Direc iei Generale a Finan elor
Publice Maramure  referitoare la sumele defalcate i cotele defalcate 18,5 % din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetului propriu al jude ului, hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 1
din 11.01.2012 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 pe anul 2012
precum i hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 2 din 11.01.2012 privind repartizarea pe
destina ii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru drumuri jude ene i comunale pe
anul 2012.

Având în vedere adresa Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale privind
defalcarea pe jude e a transferurilor pentru finan area drepturilor acordate persoanelor cu handicap
i adresa Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale nr.121362/13.01.2012 privind transferurile

de la bugetul de stat la bugetul propriu al jude ului pentru finan area Camerei Agricole a jude ului
Maramure .

Luând în considerare propunerile ordonatorilor ter iari de credite,
În conformitate cu Legea  nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
În temeiul Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale cu complet rile i modific rile

ulterioare;
In baza art. 91 alin. (3) lit. 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  bugetul propriu al jude ului pe anul 2012 care se stabile te la venituri în
suma de 281.958,18 mii lei i la cheltuieli în sum  de 317.259,18 mii lei cu un deficit de 35.301 mii
lei. Deficitul în sum  de 35.301 mii lei se acoper  din excedentul anilor anteriori.

(2) Se aprob  bugetul propriu al jude ului pe sec iuni dup  cum urmeaz :
− sec iunea de func ionare cuprinde la venituri suma de 158.546,00 mii lei i la cheltuieli

suma de 158.546,00  mii lei.
− sec iunea de dezvoltare cuprinde la venituri suma de 123.412,18 mii lei i la cheltuieli

suma de 158.713,18 cu un deficit de 35.301 mii lei care se acoper  din excedentul anilor
anteriori.

(3) Veniturile bugetului propriu al jude ului sunt dup  cum urmeaz :
a) 2.049,00 mii lei venituri proprii formate din impozite, taxe, contribu ii, v rs minte i alte

venituri;
b) 25.240,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit;
c) 12.555,00 mii lei sume alocate de D.G.F.P. din cotele defalcate din impozitul pe venit

(18,5 %) pentru echilibrarea bugetului propriu;
d) 46.711,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area

cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului;



2

e) 7.000,00  mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru drumuri jude ene;
f) 13.956,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea

bugetului propriu;
g) 96.155,72 mii lei subven ii de la bugetul de stat, din care: suma de 52.673 mii lei pentru

finan area drepturilor acordate persoanelor cu handicap, suma de 690 mii lei pentru
finan area camerelor agricole, suma de 41.925,72 mii lei pentru sus inerea derul rii
proiectelor finan ate din FEN postaderare i 867 mii lei sume din bugetul de stat c tre
bugetele locale pentru finan area investi iilor în s tate.

h)  78.291,46 mii lei sume primite de la Uniunea European  în contul pl ilor efectuate i
prefinan ri.

(4) Sinteza bugetului propriu al jude ului, detaliat  la venituri pe capitole i subcapitole 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 cheltuielilor înscrise în
bugetul propriu al Consiliului jude ean Maramure  pe anul 2012, dup  cum urmeaz :

                                                                                                                 - mii lei -
Program

2012
TOTAL GENERAL din care: 317.259,18

 1. Autorita i publice i ac iuni externe (Cons. jud.Maramure ) 10.000,00
 2. Alte servicii publice generale 12.469,00
• FOND DE REZERV  BUGETAR 2.650,00
• DIREC IA  JUDE EAN  DE EVIDEN   A PERSOANELOR 700,00
• SERVICIUL PUBLIC JUDE EAN  "SALVAMONT" 144,00
• AGEN IA DE DEZVOLTARE DURABIL  URBAN I RURAL  "

URBANET" BAIA MARE 154,00
• CENTRUL JUDE EAN DE INFORMARE, CONSILIERE I FORMARE

PROFESIONAL     "PENTRU VOI" 300,00
• CENTRUL JUDE EAN DE INFORMARE TURISTIC

“MARAMURE INFOTURISM”
643,00

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –  ALEGERI 800,00
• COFINAN AREA  PROGRAMELOR I PROIECTELOR DE INTERES

JUDE EAN
2.000,00

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –COREC II FINANCIARE
PROIECT SPITAL JUDE EAN 5.078,00

 3. Ap rare 350,00
• CENTRUL MILITAR JUDE EAN MARAMURE 350,00
 4. Ordine public i siguran  na ional 2.147,97
• INSPECTORATUL PENTRU SITUA II DE URGEN  MARAMURE

“GHEORGHE POP DE B SE TI” (AP RARE CIVIL )
718,00

•    CONSILIUL JUDE EAN – proiect finan are din Fonduri externe nerambursabile
postaderare

1.429.97

 5. Înv mânt 16.111,66
• COALA  GENERAL  PENTRU COPII CU DEFICIEN E NR.2 BAIA MARE 3.690,00
• CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV  BAIA MARE 1.650,00
• COALA GENERAL  PENTRU COPII CU DEFICIEN E SIGHETU M 1.650,00
• COALA GENERAL  PENTRU COPII CU DEFICIEN E VI EU DE SUS 1.840,00
• CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV  TG. L PU 1.420,00
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• CENTRUL JUDE EAN DE RESURSE I ASISTEN  EDUCA IONAL
BAIA MARE

2.624,66

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –  ASISTEN  SOCIAL 3.237,00
 6. S tate 55.619,47
• SPITALUL JUDE EAN DE URGEN  “DR. CONSTANTIN OPRI ” BAIA

MARE-TOTAL
       din care:

5.267,00

-transferuri din bugetul propriu al jude ului
-sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în

tate

4.400,00
867,00

• SPITALUL DE BOLI INFEC IOASE I PSIHIATRIE  BAIA MARE-
transferuri din bugetul propriu al jude ului

1.200,00

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –  reabilitare Spitalul jude ean de
urgen  “Constantin Opri ”  Baia Mare 49.152,47

  7. Cultur , recreere i religie 40.901,25
• BIBLIOTECA JUDE EAN  "PETRE DULFU" BAIA MARE 3.200,00
• MUZEUL JUDE EAN DE ART  “CENTRUL ARTISTIC” BAIA MARE 920,00
• MUZEUL JUDE EAN DE ISTORIE I ARHEOLOGIE BAIA MARE 1.725,00
• MUZEUL JUDE EAN DE ETNOGRAFIE I ART  POPULAR  BAIA

MARE
1.250,00

• MUZEUL DE MINERALOGIE BAIA MARE 800,00
• ANSAMBLUL FOLCLORIC NA IONAL "TRANSILVANIA" BAIA MARE 1.600,00
• COALA DE ARTE "LIVIU BORLAN" BAIA MARE 383,00
• CENTRUL JUDE EAN PENTRU CONSERVAREA I PROMOVAREA

CULTURII TRADI IONALE  MARAMURE  BAIA MARE 550,00
• REVISTA DE CULTUR  "NORD LITERAR" BAIA MARE 90,00
• REVISTA DE CULTUR  "FAMILIA ROMÂN " BAIA MARE 235,00
• CONTRIBU II PENTRU PERSONALUL NECLERICAL 7.715,00
• CONSILIUL JUDE EAN – sport 2.700,00
• CONSILIUL JUDE EAN – cultura 500,00
•    CONSILIUL JUDE EAN – proiect finan are din Fonduri externe nerambursabile

postaderare (Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord) 19.233,25
 8. Asigur ri i asisten  social 80.673,00
• DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IE A

COPILULUI MARAMURE  – protec ia copilului 18.000,00
• DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IE A

COPILULUI MARAMURE  – drepturile acordate persoanelor cu handicap 52.673,00
• DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IE A

COPILULUI MARAMURE –  centre de asisten  social  a persoanelor cu
handicap

10.000,00

9. Locuin e, servicii i dezvoltare public 1.034,00
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  – cheltuieli de capital 1.034,00
10. Protec ia mediului 2.596,54
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE -proiect FEN (Parcul na ional Mun ii

Rodnei)
2.596,54

11. Ac iuni generale economice, comerciale i de munc 4.422,93
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –  proiecte cu finan are din Fonduri

externe nerambursabile postaderare (Promovarea turismului în Defileul
pu ului, Bastionul m celarilor, Mo tenire maramure ean  între Mara i Cos u,
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pu ului, Bastionul m celarilor, Mo tenire maramure ean  între Mara i Cos u,
CLIMACT-BRI, CBC Parliament)

4.422,93

12. Agricultur 690,00
• CAMERA AGRICOL  JUDE EAN  MARAMURE 690,00
13. Transporturi 90.243,36
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE   - între inere drumuri jude ene 16.000,00
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE   - cheltuieli de capital 165,00
• REGIA AUTONOM   “AEROPORTUL  BAIA MARE” – transferuri curente 4.100,00
• REGIA AUTONOM   “AEROPORTUL  BAIA MARE” – transferuri pentru

investi ii
945,00

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –  proiecte cu finan are din Fonduri
externe nerambursabile postaderare (drum Baia Sprie-Bârsana) 69.033,36

(2) Desf urarea cheltuielilor de mai sus, pe sec iuni, capitole, titluri i articole i alineate,
este redat  în anexele 2 i 3 care fac parte integrant  din prezenta hot râre.

(3) Pentru înl turarea efectelor calamit ilor naturale, acordarea de ajutoare de urgen i
finan area unor cheltuieli urgente sau neprev zute, conducerea executiv  a consiliului jude ean, va
putea utiliza din fondul de rezerv  cuprins în bugetul propriu al jude ului sume în limita a 1.800 mii
lei. Alocarea sumelor prin Dispozi ia pre edintelui se va face cu respectarea procedurilor de lucru
aprobate de consiliul jude ean. Semestrial  pre edintele va prezenta inform ri cu privire la utilizarea
sumelor.

(4) În prevederile bugetare ale capitolului 51.02 „Autorit i publice i ac iuni externe” sunt
cuprinse sumele necesare acord rii de cadouri pentru copiii minori ai angaja ilor Consiliului
jude ean Maramure  cu ocazia Pa telui, zilelor de 1 iunie i Cr ciun, angajatelor cu ocazia zilei de 8
martie i salaria ilor cu ocazia Pa telui i Cr ciunului. Suma net  alocat  este de 150
lei/persoan /eveniment.

Art.3. Se aprob  bugetul 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. Desf urarea
cheltuielilor acestor institu ii publice i activit i pe sec iuni, capitole, titluri, articole i alineate este
redat  în anexele nr. 4 i 5 care fac parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.4. Se aprob  bugetul de venituri i cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile
conform anexei nr. 6 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.5. Se aprob  Lista obiectivelor de investi ii i Lista privind “Alte cheltuieli de investi ii”
cu detaliere pe categorii de bunuri, conform anexelor  nr. 7 i nr. 8 care fac parte integrant  din
prezenta hot râre.

Art.6. Se aprob  num rul maxim de posturi finan at în anul 2012 din bugetul propriu al
jude ului, pentru cultele religioase din jude ul Maramure , conform anexei nr.9  care face parte
integrant  din prezenta hot râre.

Art.7. Se aprob  num rul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate i institu iile
finan ate din bugetul propriu al jude ului, conform anexei nr. 10 care face parte integrant  din
prezenta hot râre.

Art.8. 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 juridice i administra ie public ;
• Direc iei tehnice i investi ii;
• Direc iei de dezvoltare regional ;
• Direc iei economice;
• Direc iei de patrimoniu i logistic ;
• Arhitectului ef;
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• Biroului de rela ii interna ionale;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 22 voturi pentru , 3 voturi împotriv i 2 ab ineri
în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 17 februarie 2012. Au fost prezen i 31 de
consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 17 februarie 2012
Nr. 23
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