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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.352/2020 
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului  Baia  Mare pe  anul 2020  
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ 
CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MIERCURI 28 OCTOMBRIE 2020 

 

Examinând: 

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

425/2020; 

• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.425/2020; 

• Raportul de specialitate nr. 673 /27.10.2020,  promovat de Direcţia economică, prin care se 

propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2020; 

 

Având în vedere : 

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

• Legea nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

• Art. 129 alin. 4 litera "a" din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ; 

• Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Amendamentul adus în plenul şedinţei:”Se majorează veniturile de la 9.280.000 la 14.280.000 

și se distribuie astfel: 

- 2.500.000, Asistență Socială, pentru plata persoanelor cu handicap, asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap, la capitolul 68; 

- 1.000.000 de lei, la reparații Drumuri, capitolul 84;  

- 500.000 lei, la Serviciul Public Ambient Urban, capitolul 70; 

- 1.000.000 lei, la capitolul 67, Alte cheltuieli.” 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 134, alin. 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:  

- venituri totale         727.951 mii lei, 

- cheltuieli totale       730.808 mii lei,   

- diferenţa de  2.857 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

Art.2   Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:  

- venituri totale       607.045  mii lei,  

- cheltuieli  totale    609.404  mii lei.   

- diferenţa de  2.359 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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Art.3  Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau partial din venituri 

proprii  pe anul 2020 astfel: 

- venituri totale      114.029  mii lei, 

- cheltuieli  totale   114.527  mii lei.   

- diferenţa de  498 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 3, 

care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4  Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 2020 prin majorare cu 

suma de 2.506 mii lei şi se stabileşte la suma de 65.343 mii lei.  

Art. 5  Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2020 şi se stabileşte 

astfel: 

           58.725 mii lei pe parte de venituri,  

           58.853 mii lei pe parte de cheltuieli,  

           diferenţa de 128 mii lei reprezentând excedentul anului 2019.  

 

Art. 6   Se aproba rectificarea bugetului Teatrului Municipal Baia Mare pe anul 2020 prin majorare cu 

suma de 368 mii lei şi se stabileşte la suma de 7.702 mii lei.  

Art. 7   Se aproba rectificarea bugetului Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2020 prin majorare 

cu suma de 2.000 mii lei şi se stabileşte la suma de 14.600 mii lei. 

Art. 8   Se aproba rectificarea bugetului Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2020 prin majorare 

cu suma de 3.334 mii lei şi se stabileşte la suma de 24.601 mii lei.  

Art. 9   Se aproba  rectificarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2020.  

Art. 10  Se aprobă  redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări de 

credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol 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.  

Art. 11  Se aprobă lista  obiectivelor de investiţii pe anul  2020 cu finanţare parţială sau integrală de la 

bugetul local, conform anexei nr. 4, precum şi anexa nr. 5 privind desfăşurătorul poziţiei 

globale, care fac parte din prezenta hotărâre. 

Art. 12  Se aproba diminuarea cu suma de 9.375 mii lei a vărsămintelor  din secţiunea de funcţionare 

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

Art. 13  Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare.  

Art. 14  Se modifică corespunzător prevederile HCL nr.  338/ 23.10.2020 privind aprobarea rectificării 

bugetului general al municipiul Baia Mare pe anul 2020. 

 

Art. 15  Prezenta hotărâre se comunică la: 

•   Primarul Municipiului Baia Mare; 

•   Instituţia Prefectului- Judeţul Maramures; 

•   Direcţia Economică; 

•   Serviciul Buget Public; 

•   Direcţia Investitii Programe;  
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•   Serviciul Administrație Publică Locală. 

       

 

Pap Zsolt Istvan                                                                       Contrasemnat pentru legalitate                                           

Preşedinte de şedinţă                                                               Jur. Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                Secretar General al Municipiului Baia Mare           
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