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R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

MINUTA
edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 6 NOIEMBRIE 2013

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.420 din 4.11.2013, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de mar i, 5 noiembrie 2013.

Sunt prezen i 28 de membri ai Consiliului jude ean, din totalul de 35.
edin a este prezidat  de pre edintele Consiliului jude ean Maramure , dl.

Zamfir Ciceu.
La lucr ri mai particip  personalul de conducere din structura aparatului de

specialitate al institu iei, directori ai institu iilor din subordine i reprezentan i ai
mass-mediei locale.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului plenului urm torul proiect de
ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al
jude ului Maramure , pe anul 2013;

2. Proiect de hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;

3. Proiect de hot râre pentru aprobarea programului suplimentar privind
lucr rile de între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri
jude ene, în anul 2013;

Puncte suplimentare:
4. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.165/30.10.2013, 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;

5. Proiect de hot râre privind modificarea bugetului de venituri i cheltuieli
rectificat pentru anul 2013, la Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia
Mare”.
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Proiectul ordinii de zi este adoptat cu unanimitate de voturi.

Având avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate, sunt supuse
apoi spre adoptare, cronologic, toate cele cinci proiecte de hot râri.

Astfel, s-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.175/2013
privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al jude ului Maramure ,

pe anul 2013

La proiectul de hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar , dl. consilier jude ean
Petean Sorin Silviu aduce urm torul amendament: La art.1 se majoreaz  suma
cu 100 mii lei, astfel: - 50 mii lei reprezentând  transferuri pentru repara ii
curente la ura Valea Vinului din cadrul Muzeului Jude ean de Etnografie i Art
Popular  , 25 mii lei pentru Prim ria Strâmtura, reprezentând sprijin financiar
pentru alimentarea cu energie electric  a sta iei de epurare, i 25 mii lei pentru
Prim ria Repedea, ca sprijin financiar pentru alimentarea cu energie a sta iei de
pompare din localitate .

Amendamentul este adoptat în unanimitate.
S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.176/2013
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.177/2013
pentru aprobarea programului suplimentar privind lucr rile de

între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene,
în anul 2013

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.178/2013
de modificare a Hot rârii nr.165/30.10.2013, 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
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.179/2013
privind modificarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat pentru

anul 2013, la Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia Mare”.

Ordinea de zi fiind epuizat , Pre edintele declar  închis edin a.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: Valeria Mihaela Ghita, consilier în cadrul Compartimentului
Secretariat Consiliu i Gestiune Documente.


