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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 Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr.61/2012 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

Conform Ordinului comun al ministrului administra iei i internelor i al ministrului
finan elor publice nr.253/1.468/2012 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal
aferent bugetului general centralizat al unit ilor administrativ-teritoriale pe anul 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) 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. Se aprob  rectificarea bugetului local al jude ului Maramure  pe anul 2012 prin
majorarea veniturilor i a cheltuielilor cu suma de 2.778 mii lei, ca urmare a modific rii surselor de
finan are dup  cum urmeaz :

+2.854 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude ului;

-76 mii lei lei subven ii de la bugetul de stat pentru finan area drepturilor acordate
persoanelor cu handicap.

Sinteza influen elor din modificarea bugetului propriu al jude ului, detaliat  la venituri pe
capitole i subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole i titluri este prezentat  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 influen elor din
rectificarea bugetului propriu al Consiliului jude ean Maramure  pe anul 2012, dup  cum urmeaz :

                                                                                                                                 mii lei
Program

2012
TOTAL GENERAL din care: 2.778,00

 1. Autorita i publice i ac iuni externe (Cons. jud.Maramure ) 239,25
 2. Alte servicii publice generale -134,50
• FOND DE REZERV  BUGETAR 300,00
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• SERVICIUL PUBLIC JUDE EAN  "SALVAMONT" 1,00
• COFINAN AREA  PROGRAMELOR I PROIECTELOR DE INTERES

JUDE EAN
-335,50

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –  Alegeri -100,00
 3. Înv mânt -666,43
• COALA  GIMNAZIAL  SPECIAL  BAIA MARE 97,00
• CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV  BAIA MARE 205,00
• COALA  GIMNAZIAL  SPECIAL   SIGHETU MARMA IEI 140,00
• COALA  GIMNAZIAL  SPECIAL  VI EU DE SUS 140,00
• CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV  TG. L PU 130,00
• CENTRUL JUDE EAN DE RESURSE I ASISTEN  EDUCA IONAL

BAIA MARE
79,00

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –  ASISTEN  SOCIAL -1.450,00
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -7,43
  4. Cultur , recreere i religie -208,32
• BIBLIOTECA JUDE EAN  "PETRE DULFU" BAIA MARE 155,00
• MUZEUL JUDE EAN DE ETNOGRAFIE I ART  POPULAR  BAIA

MARE
20,00

• MUZEUL DE MINERALOGIE BAIA MARE 12,00
• ANSAMBLUL FOLCLORIC NA IONAL "TRANSILVANIA" BAIA MARE 56,00
• CENTRUL JUDE EAN PENTRU CONSERVAREA I PROMOVAREA

CULTURII TRADI IONALE  MARAMURE  BAIA MARE 5,14
• REVISTA DE CULTUR  "NORD LITERAR" BAIA MARE 8,00
• REVISTA DE CULTUR  "FAMILIA ROMÂN " BAIA MARE -5,00
• CONTRIBU II PENTRU SALARIZAREA PERSONALULUI

NECLERICAL
-200,00

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -259,46

 5. Asigur ri i asisten  social 2.051,43
• DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IE A

COPILULUI MARAMURE  – protec ia copilului 1.800,00
• DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IE A

COPILULUI MARAMURE  – drepturile acordate persoanelor cu handicap -76,00
• DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IE A

COPILULUI MARAMURE –  centre de asisten  social  a persoanelor cu
handicap

500,00

• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -172,57

6. Locuin e, servicii i dezvoltare public -3,43
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  –Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul current
-3,43

7. Transporturi 1.500,00
• CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - între inere drumuri jude ene –

Program suplimentar
1.500,00*

Not :* Conform Programului suplimentar din anexa nr.5 la prezenta Hot râre
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(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. 2 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

2.734,56 mii lei;
- sec iunea de dezvoltare se majoreaz  atât la venituri cât i la cheltuieli cu suma de 43,44

mii lei.
(4) Din suma de 300 mii lei cu care se suplimenteaz  fondul de rezerv  bugetar  suma de

150 mii lei 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 277,94 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 anexea nr. 3 care face parte integrant
din prezenta hot râre.

Art.4. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” i lista pozi iei “Alte
cheltuieli de investi ii” conform  anexei nr.4  care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.5. Se aprob  utilizarea sumei de 50 mii lei pentru finan area ac iunii de primire a
colind torilor de c tre conducerea Consiliului jude ean Maramure i acordarea de pachete pentru
salaria ii i copiii minori ai salaria ilor, cu ocazia s rb torilor de iarn  ale anului 2012, din creditele
prev zute la capitolul 51.02 “ Autorit i publice”.

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  cu 25 voturi pentru i un vot împotriv  în edin a
ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 16 noiembrie 2012. Au fost prezen i 29 de
consilieri jude eni din totalul de 34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare,16 noiembrie 2012
Nr. 172
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