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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea rectific 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 conformitate cu prevederile alin.(1) art.V din Ordonan a de Urgen  a Guvernului
nr.15/2012 privind stabilirea unor m suri financiare în domeniul asigur rilor sociale de s tate i
finan elor publice i a adresei Direc iei Generale a Finan elor Publice a Jude ului Maramure
nr.1149/2012;

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;

Potrivit Ordonan ei cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, nr.13 din 23
august 2012 i a adresei Direc iei Generale a Finan elor Publice a Jude ului Maramure
nr.1390/2012;

Luând în considerare solicit rile institu iilor interesate referitoare la rectificarea sau
modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri i cheltuieli precum i modific ri în
listele de investi ii;

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. Se aprob  rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012 prin
diminuarea veniturilor i a cheltuielilor cu suma de 189 mii lei ca urmare a modific rii surselor de
finan are dup  cum urmeaz :

-1.000 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea
bugetului propriu conf. H.G. nr.255/2012 i O.U.G nr.15/2012;

+811 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetului
propriu conf. O.G. nr.13/2012.

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 2012, dup  cum urmeaz :
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- mii lei -

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

(3) Se aprob  modificarea bugetului propriu al jude ului pe sec iuni dup  cum urmeaz :
- sec iunea de func ionare se majoreaz  atât la venituri cît i la cheltuieli cu suma de 435mii

lei;
- sec iunea de dezvoltare se diminueaz  atât la venituri cît i la cheltuieli cu suma de 624mii

lei.
(4) Suma de 180 mii lei cu care se suplimenteaz  fondul de rezerv  bugetar  va fi utilizat

de conducerea executiv  a consiliului jude ean pentru înl turarea efectelor calamit ilor naturale,
acordarea de ajutoare de urgen i finan area unor cheltuieli urgente sau neprev zute.

Art.3. Se aprob  majorarea cu 2.980,72 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 prezentat  în anexa nr. 2 care face parte integrant
din prezenta hot râre.

Art.4. Anexa la Hot rârea Consiliului jude ean nr.21 din 17 februarie 2012 privind
utilizarea excedentului pe anul 2012 cu modific rile ulterioare se modific  dup  cum urmeaz :

• la cap.84.02, beneficiar Aeroportul Interna ional Baia Mare, la obiectivul „Instala ie de
balizaj”  se înlocuie te suma de 845 mii lei cu suma de 529 mii lei;

• se introduc trei pozi ii noi la cap.84.02, beneficiar Aeroportul Interna ional Baia Mare, cu
urm toarele denumiri:
- Repara ii capitale acoperi  – suplimentare ...............................................................     113 mii lei,
- Grup pompe pentru re eaua de distribu ie ap i re ea hidran i ...............................      135 mii lei,
- Achizi ie utilaj pentru desz pezire platform i pist  aterizare-decolare-UNIMOG ...  68 mii lei.

Art.5. Se aprob  achizi ionarea de c tre Consiliul jude ean de la cap.51.02 a 47 bonuri
valorice de carburan i i transferarea f  plat  a acestora dup  cum urmeaz : 24 buc. c tre
Inspectoratul General pentru Sita ii de Urgen , în vederea deplas rii la Gala i a comisiei pentru

Program
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TOTAL GENERAL din care: -189
 1. Autorita i publice i ac iuni externe (Cons. jud.Maramure ) -200
 2. Alte servicii publice generale -20
• FOND DE REZERV  BUGETAR 230
• CENTRUL JUDE EAN DE INFORMARE, CONSILIERE I FORMARE

PROFESIONAL  „PENTRU VOI”
100

• ALEGERI -300
 3. Ordine public i siguran  na ional 60
• INSPECTORATUL PENTRU SITUA II DE URGEN  MARAMURE

„GHEORGHE POP DE B SE TI” (AP RARE CIVIL ) 60
 4. S tate 200
• SPITALUL DE BOLI INFEC IOASE I PSIHIATRIE  BAIA MARE- transferuri

din bugetul propriu al jude ului
200

5. Transporturi -229
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE   - între inere drumuri jude ene 771
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –  proiecte cu finan are din Fonduri

externe nerambursabile postaderare (drum Baia Sprie-Bârsana) -1.000
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prerecep ia unui centru de comand  mobil i 23 buc. pentru Clubul sportiv „Club 4 X 4 Baia Mare”
desemnat prin Hot râre a Comitetului Jude ean  pentru Situa ii de Urgen  s  asigure o parte a
transportului efectivelor la interven ia pentru stingerea incendiului în zona Creasta Coco ului/Vf.
Gutâiul Mare.

Art.6. Se aprob  majorarea contribu iei Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure  la proiectul „Sprijinirea ini iativelor de reducere a duratei de livrare a
serviciilor publice în cadru Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului prin
implementarea sistemului de management al documentelor electronice, arhivare electronic i
înfiin are de ghi eu unic online pentru rezolvarea cazurilor i incidentelor de orice natur ” cu
suma de 212,30 mii lei plus T.V.A., reprezentând corec ii financiare.

Art.7. 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.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 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 târe a fost adoptat  cu 21 voturi pentru , 5 voturi împotriv i  2 ab ineri
în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 26 septembrie 2012. Au fost prezen i 32
de consilieri jude eni din totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

Baia Mare, 26 septembrie  2012
Nr. 130
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