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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR.500/2018 

privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului  Baia  Mare pe  anul 2018  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,  

VINERI 14 SEPTEMBRIE 2018   

 

Examinând: 

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

647/2018; 

• Raportul de specialitate nr.  435 / 13.09.2018,  promovat de Direcţia economică, prin care se 

propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2018; 

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Baia Mare nr. 647/2018. 

•  

• Având în vedere : 

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

• Legea nr. 2 / 2018 a bugetului de stat pe anul 2018;  

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/ 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2018; 

• Adresa nr. 10.371 din 11.09.2018 prin care se repartizeaza Municipiului Baia Mare sume 

alocate direct din impozitul pe venit încasat pe anul 2018, a sumelor din cota de 17,25% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 și a sumelor defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018; 

• Decizia nr. 13 din 11.09.2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș prin 

care se repartizeaza Municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pe anul 2018;  

• Dispoziția primarului  nr. 1.094 din 05.09.2018, privind virarea de credite în cadrul aceluiași 

capitol bugetar al bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018; 

• Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată art.7 

alin 13; 

• Solicitările direcţiilor  de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;  

• Solicitările unităților subordonate; 

• Solicitările unităților de învățământ; 

• Solicitarea Spitalului de Pneumoftiziologie; 

• Solicitarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare; 

• Solicitarea Serviciului Public Ambient Urban; 

• Solicitarea Direcției de Asistență Socială Baia Mare; 

• Solicitarea Teatrului Municipal Baia Mare; 

• Referatul Directiei de Venituri  privind rectificarea bugetara; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 2 , 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 2018, conform Anexei nr. 

1, astfel: 

                     - venituri totale      323.329,20 mii lei, 

                     - cheltuieli totale    328.577,20 mii lei,  

                     - diferenţa de 5.248 mii lei reprezentând excedentul anului 2017.   

 

Art. 2  Se aprobă bugetul local rectificat  al Municipiului Baia Mare pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, 

astfel: 

                    - venituri totale       271.365   mii lei, 

                    - cheltuieli  totale    275.749 mii lei,   

                    - diferenţa de 4.384 mii lei reprezentând excedentul anului 2017.  

 

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

venituri proprii pe anul 2018, conform Anexei nr. 3, astfel: 

 

                    - venituri totale       82.663,20  mii lei, 

                    - cheltuieli  totale    83.527,20 mii lei,   

                    - diferenţa de 864 mii lei reprezentând excedentul anului 2017. 

 

Art. 4  Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistentă Socială pe anul 2018 prin majorare cu 

suma de 2.100 mii lei şi se stabileşte la suma de  50.474 mii lei. 

 

Art. 5  Se aprobă bugetul rectificat al  Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2018 prin diminuare cu 

suma de 9.358 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli şi se stabileşte astfel:  

 

               - 38.238 mii lei pe parte de venituri,  

               - 38.775 mii lei pe parte de cheltuieli,  

               -diferenţa de 537 mii lei reprezentând excedentul anului 2017. 

 

Art. 6  Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2018 prin majorare cu 

suma de 2.000 mii lei atat pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, stabilindu-se la suma 

de 20.818 mii lei. 

 

Art. 7  Se aprobă rectificarea bugetului Clubului Sportiv Minaur pe anul 2018 prin majorare cu suma de 

1.125 mii lei atat pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, stabil indu-se la suma de 9.255 

mii lei. 

 

Art. 8  Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului Municipal Baia Mare pe anul 2018 prin majorare cu 

suma de 128 mii lei atat pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, stabil indu-se la suma de 

5.895, 50 mii lei. 

 

Art. 9  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanţare parţială sau integrală de la 

bugetul local conform Anexei nr. 4  si Anexei nr. 5 cu desfășurătorul poziției globale "dotari 

independente". 

 

Art. 10  Se aprobă rectificarea bugetelor unitătilor de învățămant preuniversitar de stat pe anul 2018. 

 

Art. 11   Se aprobă  redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări de 

credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, virări de credite bugetare  între subdiviziuni ale 
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clasificaţiei bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite şi de la 

serviciile de specialitate. 

 

Art. 12  Se aprobă majorarea cu suma de 794 mii lei a vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către 

secţiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secţiuni.  

 

Art. 13   Anexele 1, 2, 3, 4 si 5  fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

 

Art. 14 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Municipiului Baia Mare. 

 

Art. 15  Se modifică corespunzător prevederile HCL nr.  493/29.08.2018  privind aprobarea rectificarii 

bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018. 

 

Art. 16  Prezenta hotărâre se comunică la : 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramures; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcţia Economică; 

• Serviciul Buget Public; 

• Direcţia Generală Dezvoltare Publică; 

• Serviciul Public Asistentă Socială; 

•  Serviciul Public Ambient Urban; 

• Clubul Sportiv Minaur; 

• Teatrului Municipal Baia Mare; 

• Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea"; 

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

      Grumaz Dan Andrei                                                                             Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 14 

Pentru 14 

Impotrivă - 

Abţineri - 


