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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea major rii bugetului propriu al

jude ului pe anul 2012

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;

În baza Hot rârii de Guvern privind alocarea unei sume din fondul de rezerv  bugetar  la
dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unit i administrativ-
teritoriale, nr. 255 din 3 aprilie 2012;

Conform Notei de constatare a neregulilor i de aplicare a corec iilor financiare nr. CA
21580/21.03.2012, încheiat  de Direc ia Control i Verificare Utilizare Fonduri Comunitare din
cadrul Ministerului Dezvolt rii Regionale i Turismului;

Av nd în vedere Nota de fundamentare nr.445/2012 a Direc iei de Dezvoltare Regional ;
Conform Hot rârii nr. 21 din 17 februarie 2012 privind utilizarea excedentului pe anul 2012;
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  majorarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012 prin
majorarea veniturilor cu suma de 1.000 mii lei i a cheltuielilor cu suma de 1.023,5 mii lei. Deficitul
se majoreaz  cu suma de 23,5 mii lei i se acoper  din excedentul anilor anteriori.

a) Veniturile se majoreaz  cu suma de 1.000 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe
valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetului propriu;

b) Cheltuielile se majoreaz  cu suma de 1.023,5 mii lei din care cu suma de 1.000 mii lei la
capitolul bugetar 84.02 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finantare din  Fonduri
externe nerambursabile” pentru proiectul „Reabilitare traseu drum jude ean Baia Sprie-
Cavnic-Ocna ugatag-C line ti-Bârsana” i cu suma de 23,5 mii lei la capitolul bugetar
51.02 „Autorit i publice i ac iuni externe” titlul 70 „Cheltuieli de capital”.

(2) Conform celor de mai sus se majoreaz  sec iunea de dezvoltare dup  cum urmeaz :
Veniturile se majoreaz  cu 1.000 mii lei reprezentând v rs minte din sec iunea de

func ionare.
Cheltuielile sec iunii de dezvoltare se majoreaz  cu suma de 1.023,5 mii lei conform art.1.

alin. (1), paragraful (b).
Art.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 2.748 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”.
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Art.3. (1) Anexa la Hot rârea Consiliului jude ean nr. 21 din 17 februarie 2012 privind
utilizarea excedentului pe anul 2012 se modific  dup  cum urmeaz :

- 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 11.828 mii lei cu suma de 9.080 mii lei;
  - se introduce o nou  pozi ie la cap.54.02.55.01, beneficiar Consiliul jude ean Maramure ,
cu denumirea „Corec ie financiar  proiect Reabilitare traseu D.J. Baia Sprie (DN18)-Cavnic
(DJ184)-Ocna ugatag (DJ109F)-C line ti (DJ185)-Bârsana”  în sum  de 2.748 mii lei.
 (2) Se aprob  utilizarea din excedentul anilor anteriori a sumei de 23,5 mii lei i alocarea
acesteia în lista de investi ii la cap. 51.02 pentru sustenabilitatea investi iei realizate pentru Centrele
de vizitare, documentare i informare din comuna Leordina i din comuna Bistra (Obiectivele:
Sisteme de securitate/ det.incendiu i Preg tire documenta ie pentru avizare Centrul Leordina 10
mii lei i Centrul Bistra 13,5 mii lei).

Art.4. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” i lista pozi iei “Alte
cheltuieli de investi ii” conform anexei nr.1 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 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 aprilie  2012. Au fost prezen i 32 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, 19 aprilie 2012
Nr. 61
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