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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 Legii nr. 6/2012 pentru modificarea i completarea
Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate i de
panifica ie pentru elevii din clasele I-VIII din înv mântul de stat i privat, precum i pentru copii
pre colari din gr dini ele de stat i private cu program normal de 4 ore i ale Ordonan ei de Urgen
nr. 49/ 2012 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr.24/2010
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în coli;

Potrivit proiectului de hot râre a Consiliului jude ean privind rectificarea repartiz rii 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;

Luând în considerare solicit rile institu iilor interesate, referitoare la rectificarea sau
modificarea bugetelor 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 ,întrunit în edin  ordinar , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. (1) Se aprob  rectificarea bugetului local al jude ului Maramure  pe anul 2012 prin
majorarea veniturilor i a cheltuielilor cu suma de 5.349,2 mii lei  dup  cum urmeaz :

Venituri:
 + 1.492,85 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area

cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului;
+ 205,63 mii lei subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale necesare sus inerii

derul rii proiectelor finan ate din FEN postaderare;
+ 3.650,72 mii lei sume primite de la Uniunea European  în contul pl ilor efectuate i

prefinan ri.
Cheltuieli:
- 200,00 mii lei la capitolul bugetar 54.02 „Alte servicii publice generale”;
+ 1.492,85 mii lei la capitolul bugetar 65.02 „Înv mânt”, titlul 57 „Asisten  social ”;
+ 4.056,35 mii lei la capitolul bugetar 80.02 “Ac iuni generale economice, comerciale i de

munc ”- Programe de dezvoltare regional i social , titlul “Proiecte cu finantare din  Fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare” din care: 4.009,75 mii lei pentru proiectul „Cre terea
capacit ii de management i de r spuns în situa ii de dezastre naturale în regiunea
transfrontalier ” i 46,6 mii lei pentru proiectul “Soil-RoUa”.

(2) Se aprob  redistribuiri de credite bugetare între ac iuni i institu ii finan ate din bugetul
propriu al jude ului. Desf urarea influen elor din rectificarea i din rea ezarea cheltuielilor pe
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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 cât i la cheltuieli cu suma de

1.251,85 mii lei;
- sec iunea de dezvoltare se majoreaz  atât la venituri cît i la cheltuieli cu suma de 4.097,35

mii lei.
Art.2. Se aprob  majorarea cu 28.041,14 mii 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 anexea nr. 2 care face parte integrant
din prezenta hot râre.

 Art.3. 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.51.02, beneficiar Consiliul jude ean Maramure , la obiectivul „Repara ii capitale
cl dire”  se înlocuie te suma de 1.000 mii lei cu suma de 833,1 mii lei;

 - se introduc dou  pozi ii noi la cap.66.02, beneficiar Spitalul Jude ean de Urgen  „Dr.
Constantin Opri ” , cu urm toarele denumiri:
- Reabilitare pergole, terasa corp N ............................................................................... 83,3 mii lei,
- Repara ii capitale instala ii electrice auxiliare, montare grup electrogen 500 kva ... 83,6 mii lei.

Art.4. Se aprob  achizi ionarea de c tre Consiliul jude ean a 6 bonuri valorice de carburan i
de la cap.51.02 i transferarea f  plat  a acestora c tre Serviciul de Ajutor Maltez în România-
sucursala Baia Mare care s-a deplasat la incendiul din zona Creasta Coco ului/Vf. Gutâiul Mare
fiind desemnat prin Hot râre a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  s  asigure asisten
medical .

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 târe a fost adoptat  cu 26 voturi „pentru”, i 3 ab ineri în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 24 octombrie 2012. Au fost prezen i 30 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, 24 octombrie 2012
Nr. 150
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