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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. 521/2018 

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

 

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

JOI 27 SEPTEMBRIE 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr. 681/2018; 

• Raportul de specialitate nr.  462/24.09.2018  promovat de Direcţia economică prin care propune 

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

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Baia Mare nr. 681/2018;  

• Referatul de necesitate nr. 144/21.09.2018 promovat de Arhitect Sef - Direcţia Urbanism prin care se 

propune aprobarea introducerii  în Lista de investitii obiectivului “Amplasare monumente de for public 

în Piața Unirii, Baia Mare - Centenar 2018"; 

• Referatul de necesitate  nr. 145/21.09.2018 promovat de Arhitect Sef - Direcţia Urbanism prin care se 

propune aprobarea introducerii  în Lista de investitii (Dotări) a obiectivului “Certificate de urbanism 

Online”;  

• Referatul de necesitate nr. 146/21.09.2018 promovat de Arhitect Sef - Direcţia Urbanism prin care se 

propune aprobarea introducerii  în Lista de investitii obiectivului “Amplasare monumente de for public - 

Pod Culturii"; 

 

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;   

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată art.7 alin 13;  

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

şi completările ulterioare; 

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Amendamentul adus în plenul şedinţei; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Se aprobă bugetul general rectificat  al Municipiului Baia Mare pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, 

astfel: 

                     - venituri totale      323.358,20 mii lei, 

                     - cheltuieli totale    328.606,20 mii lei,  

                     - diferenţa de 5.248 mii lei reprezentând excedentul anului 2017.   

 

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

astfel: 
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                    - venituri totale       271.394   mii lei, 

                    - cheltuieli  totale    275.778 mii lei,   

                    - diferenţa de 4.384 mii lei reprezentând excedentul anului 2017.  

 

Art. 3  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul 

local conform Anexei nr. 3 si Anexei nr. 4 cu desfășurătorul poziției globale "dotari independente".  

  

Art. 4  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 

clasificaţiei bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite şi de la 

serviciile de specialitate. 

 

Art. 5  Anexele 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii, se încredinţează Primarul Municipiulu i 

Baia Mare. 

 

Art. 7  Se modifică corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 500/14 septembrie 2018 privind   

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

 

Art. 8  Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramures; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcţia Economică; 

• Arhitectul Șef; 

• Direcţia Generală Dezvoltare Publică;  

• Serviciul Buget Public; 

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

      Lupşa Ştefan                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 19 

Pentru 19 

Impotrivă - 

Abţineri - 


