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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
de validare a Dispozi iei Nr.495/2012

Având în vedere prevederile Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr.61/2012 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 precum i a Deciziei nr.1219/22.11.2012 a Directorului
executiv al Direc iei Generale a Finan elor Publice Maramure i avizele favorabile ale comisiei
pentru activit i economico-financiare i ale comisiei juridice i de disciplin ;

În temeiul art. 35 alin. (23) lit.a) din  Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.61/2012 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 precum i a art. 82 din Legea nr. 273/2006
privind finan ele publice locale cu modific rile i complet rile ulterioare;

Având în vedere Dispozi ia nr.495/23.11.2012 privind rectificarea bugetului propriu pe anul
2012;

În temeiul art. 104 alin. (4) lit. a) i al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a
administra iei publice locale, republicat  cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul  jude ean Maramure , întrunit în edin  ordinar , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se valideaz  rectificarea bugetului propriu pe anul 2012 al Consiliului jude ean
Maramure  cu suma de 2.663,92  mii lei prin majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor locale, concomitent cu majorarea cu aceea i sum  a
cheltuielilor la capitolul 54.02., subcapitol 54.02.50  reprezentând transferuri c tre institu iile
publice.

Art.2. Prezenta dispozi ie se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
• Direc iei generale a finan elor publice Maramure ;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• Direc iei economice;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot târe a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 14 decembrie 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, 14 decembrie 2012
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