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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind utilizarea excedentului anual al bugetului jude ului,

rezultat la încheierea exercitiului bugetar 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 temeiul art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i
complet rile ulterioare;

În baza art. 91 alin. (3) litera a) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  utilizarea din excedentul anual al bugetului local al Consiliului jude ean,
rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2012, a sumei de 31.162 mii lei pentru finan area
sec iunii de dezvoltare, conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  utilizarea sumei de 5.000 mii lei pentru acoperirea temporar  a
eventualelor goluri de casa provenite din decalajele între veniturile i cheltuielile sec iunilor de
func ionare i dezvoltare în anul curent precum i pentru acoperirea definitiv  a eventualelor
deficite ale sectiunilor de func ionare i dezvoltare la sfâr itul exerci iului bugetar.

Art.3.  Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului 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;
- Arhitectului ef;
- Direc iei patrimoniu logistic ;
- Direc iei de dezvoltarea regional ;
- Biroului de rela ii interna ionale;
- Direc iei economice;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 26 martie
2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 33 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 26 martie  2013
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