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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20% calculat  din cotele i sumele

defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru sus inerea
programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care

necesit  cofinan are local  pe anul 2013

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei economice i patrimoniu i avizul favorabil al comisiei pentru activit i
economico - financiare;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/ 2013;
Având în vedere art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale,
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;
Potrivit adresei Direc iei generale a finan elor publice  Maramure  nr. 366/ 04.03.2013;
Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  repartizarea pe unit i administrativ teritoriale a sumei de 437 mii lei
pentru achitarea arieratelor, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea
proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are local  pe anul 2013, reprezentând sume
defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei, care
face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. 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 ;
• Compartimentului Secretariat Consiliu i Gestiunea Documentelor;
• Direc iei Economice i Patrimoniu;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 28 august
2013. Au fost prezen i 30 de consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 28 august 2013
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