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HOTĂRÂREA NR.421/2017 

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2017 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ DE ÎNDATĂ,  

JOI 5 OCTOMBRIE 2017   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr. 

• 565/2017; 

•  Raportul de specialitate nr. 385/05.10.2017 promovat de Direcţia Economică prin care se 

propune rectificarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2017 ; 

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrată cu nr.565/2017. 

 

 

Având în vedere : 

•   Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

art. 49 alin. 5; 

•   Legea nr. 6 / 2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

•   Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 

art.7 alin 13; 

•   Decizia Administratiei judetene a finantelor publice nr. 16/ 18.09.2017 privind repartizarea 

sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraselor, municipiilor pentru finantarea cheltuielilor privind drepturile asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare conform O.U.G. nr. 63/2017 privind 

rectificarea bugetului de stat pe trimestrul III anul 2017, pentru Municipiul Baia Mare; 

• Decizia Administratiei judetene a finantelor publice nr. 17/ 18.09.2017 privind repartizarea 

sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraselor, municipiilor pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii 

defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar, potrivit prevederilor Legii 

248/ 2015 pe trimestrul III anul 2017, pentru Municipiul Baia Mare; 

•  Solicitarea Serviciului Finanţări Locale nr. 63/ 04.10.2017; 

•  Solicitarea Serviciului Public Asistenţă Socială nr. 21986/ 04.10.2017 ; 

•  Solicitările Teatrului Municipal Baia Mare nr. 665/ 04.10.2017; şi nr. 666/05.10.2017 

•  Solicitarile unitaţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

• Amendamentul adus în plenul şedinţei; 

•  Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare; 

•   Art. 36 alin. 4 litera „a”, din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001 republicată  cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin.4, art.44, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1    Se aprobă bugetul general rectificat  al Municipiului Baia Mare pe anul 2017, conform Anexei 

nr. 1, astfel: 

                     - venituri totale      378.332 mii lei, 

                     - cheltuieli totale    379.914 mii lei,  

                     - diferenţa de 1.582 mii lei reprezentând excedentul anului 2016.   

 

 

Art. 2   Se aprobă bugetul local rectificat  al Municipiului Baia Mare pe anul 2017, conform Anexei nr. 2, 

astfel: 

                    - venituri totale       333.057  mii lei, 

                    - cheltuieli  totale    333.966 mii lei,   

                    - diferenţa de 909 mii lei reprezentând excedentul anului 2016.  

 

 

Art. 3   Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017, conform Anexei nr. 3, astfel: 

                    - venituri totale       62.310  mii lei, 

                    - cheltuieli  totale    62.832 mii lei,   

                    - diferenţa de 522 mii lei reprezentând excedentul anului 2016. 

 

Art. 4   Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Asistenta Socială pe anul 2017 prin 

majorare cu suma de 1.848 mii lei şi se stabileşte la suma de 46.074 mii lei 

 

Art. 5  Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului Municipal pe anul 2017 prin majorare cu suma de 

1.730 mii lei atat pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, stabilindu-se la suma de 

7.628 mii lei. 

 

Art. 6  (1) Se aprobă  redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări 

de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol si de la un capitol la altul al clasificaţiei bugetare, 

de la un program la altul,  virări de credite bugetare  între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în 

conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite şi de la serviciile de specialitate. 

            

 (2) Se aprobă diminuarea sumelor de la capitolul 67.02.50 cu suma de 300.000 lei şi majorarea 

corespunzătoare la cap. 61.02.20 cu suma de 100.000 lei şi la capitolul 70.02.20 cu suma de 

200.000 lei, cu modificarea corespunzătoare a anexelor. 

  

Art. 7  Se aproba rectificarea bugetelor unitaţilor de învaţamant preuniversitar de stat pe anul 2017. 

 

Art. 8  Anexele 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 9  Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare. 

 

Art. 10  Se modifică corespunzător prevederile HCL nr.  401/ 19.09.2017   privind aprobarea rectificării  

            bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2017. 

 

Art. 11  Prezenta hotărâre se comunică la : 

•    Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

•    Primarul Municipiului Baia Mare; 

•    Direcţia Economică; 
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•    Serviciul Buget Public ; 

•    Serviciul Finanţări Locale; 

•     Serviciul Public Asistenţă Socială; 

•    Teatrul Municipal; 

•      Unităţile de învăţământ;  

•     Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

 

 

 

 

      Călăuz Doris Gianina                                                                           Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total consilieri 23 

Prezenţi 14 

Pentru 13 

Impotrivă - 

Abţineri 1 


