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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli al jude ului 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 prevederile O.U.G. nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2013;

Conform Ordinului comun al ministrului dezvolt rii regionale i administra iei precum i al
ministrului finan elor publice nr.2954/1346/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor
de personal aferent bugetului general centralizat al unit ilor administrativ-teritoriale pe anul 2013;

Având în vedere Decizia nr.258/10.10.2013 a efului administra iei jude ene a finan elor
publice Maramure ;

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) litera a) i art. 97 alin. (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 2013 prin
majorarea veniturilor i a cheltuielilor cu suma de 218,00 mii lei ca urmare a modific rii surselor de
finan are dup  cum urmeaz :

+ 1.199 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit;
-  981 mii lei TVA pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului.
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 2013, dup  cum urmeaz :

                                                                                                                                   mii lei
Program

2013
(influen e)

TOTAL GENERAL din care: 218,00
 1. Autorita i publice i ac iuni externe (Cons. jud.Maramure ) 369,68
 2. Alte servicii publice generale -2.054,99
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·       SERVICIUL PUBLIC "AGENTIA DE DEZVOLTARE DURABILA
URBANA SI RURALA UrbaNet"

-48,00

·         CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - Alte servicii publice generale
- Bunuri i servicii

-2.000,00

·      CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - Pl i efectuate în anii preceden i
i recuperate în anul curent

-6,99

 3. Tranzactii privind datoria publica -2.000,00
 4. Aparare-CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - Pl i efectuate în anii
preceden i i recuperate în anul curent

-3,50

 5. Înv mânt -3.061,93
·         COALA  GIMNAZIAL  SPECIAL  BAIA MARE 261,00
·         CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIV  BAIA MARE -42,00
·         COALA  GIMNAZIAL  SPECIAL   SIGHETU MARMA IEI 40,00
·         COALA  GIMNAZIAL  SPECIAL  VI EU DE SUS 188,00
·         CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  -  ASISTEN  SOCIAL -3.500,00
·         CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - Pl i efectuate în anii
preceden i i recuperate în anul curent

-8,93

6. S tate 200,00
·         SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PSIHIATRIE BAIA MARE 200,00
7. Cultur , recreere i religie -920,34
·         REVISTA DE CULTUR  "NORD LITERAR" BAIA MARE 2,00
·  CONTRIBU II PENTRU SALARIZAREA PERSONALULUI
NECLERICAL

-832,00

·         CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - Pl i efectuate în anii
preceden i i recuperate în anul curent

-90,34

8. Asigur ri i asisten  social 4.259,08
·         DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IE A
COPILULUI MARAMURE  - protec ia copilului

3.900,00

·          DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IE A
COPILULUI MARAMURE  - centre de asisten  social  a persoanelor cu
handicap

432,00

·           CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - Pl i efectuate în anii
preceden i i recuperate în anul curent

-72,92

9. Transporturi 3.430,00
·         CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - între inere drumuri jude ene  3.500,00
·         CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE  - Pl i efectuate în anii
preceden i i recuperate în anul curent

-70,00

(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 diminueaz  atât la venituri cât i la cheltuieli cu suma de

358,24 mii lei;
- sec iunea de dezvoltare se majoreaz  atât la venituri cât i la cheltuieli cu suma de 576,24

mii lei.
Art.3. Se aprob  majorarea cu 2.399,24 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
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sec iuni, institu ii, titluri, articole i alineate este prezentat  în anexa 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 2013, din creditele
prev zute la capitolul 51.02 “Autorit i publice”.

Art.6. Se aprob  nivelul cheltuielilor privind hot rârile judec tore ti pentru plata salariilor
din înv mântul special, conform anexei nr. 5, care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.7. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial i se comunic  integral sau în extras:
• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
• Administra iei jude ene a finan elor publice Maramure ;
• Direc iei juridice i administra ie public ;
• Direc iei economice i patrimoniu;
• Direc iei de dezvoltare i investi ii;
• Direc iei urbanism i amenajarea teritoriului;
• Institu iilor interesate.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a extraordinar  din 6
noiembrie 2013. Au fost prezen i 28 din totalul de 35 membrii ai consiliului jude ean.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 6 noiembrie 2013
Nr. 175
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Anexa 5 la HCJ MM nr. 175/6 noiembrie 2013

Nivelul cheltuielilor privind hot râri judec tore ti pentru
plata salariilor în înv mântul special pe anul 2013

                                                                                                         mii lei
Nr.
crt INSTITU IA VALOARE

1 COALA GIMNAZIAL  SPECIALA BAIA MARE 151,50
2 CENTRUL COLAR DE EDUCA IE INCLUZIV  BAIA MARE 5,50
3 COALA GIMNAZIAL  SPECIALA SIGHETU MARMA IEI 183,00
4 COALA GIMNAZIAL  SPECIALA VI EU DE SUS 100,00
5 CENTRU SCOLAR DE EDUCA IE INCLUZIV  TG. L PUS 100,00
6 CENTRUL JUDE EAN DE RESURSE I ASISTEN

EDUCA IONALA BAIA MARE
0,00

TOTAL 540,00

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


