Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 383/2021
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ
CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 19 NOIEMBIE 2021
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 476
/2021;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 476/2021;
• Raportul de specialitate nr. 764/ 18.11.2021 promovat de Direcţia economică prin care se
propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2021;
Având în vedere :
• Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 15 / 2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
• Solicitările direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;
• Solicitarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;
• Art. 129 alin 4 litera "a", din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificări și
completări;
• Avizul favorabil al comisiei de specialitate I, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Amendamentul adus în plenul şedinţei de către dl. Primar şi dl.Pop Leontin : La art. 4 se
introduce un nou aliniat „Din suma de 3.092 mii lei, 80% se va aloca pentru salarii şi
impozitele salariale.”
• Avizul secretarului general al 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, cu modificări și completări;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 20 21 astfel:
- venituri totale
808.752,89 mii lei,
- cheltuieli totale
811.822,89 mii lei,
- diferenţa de 3.070 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2020, conform Anexei nr. 1,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2021 astfel:
- venituri totale
- cheltuieli totale

691.104,94 mii lei,
693.420,94 mii lei,
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- diferenţa de 2.316 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2020, conform Anexei nr. 2,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2021 astfel:
- venituri totale
128.449,19 mii lei,
- cheltuieli totale 129.203,19 mii lei.
- diferenţa de 754 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2020, conform Anexei nr. 3,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 4 1) Se aproba rectificarea bugetului Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2021 prin
majorare cu suma de 3.092 mii lei şi se stabileşte la suma de 19.982,24 mii lei.
2) Din suma de 3.092 mii lei, 80% se va aloca pentru salarii şi impozitele salariale.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare.
Art. 6 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 373/ 17.11.2021 privind aprobarea rectific ării
bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021.
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la :
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia Economică;
• Serviciul Buget Public;
• Clubul Sportiv Minaur Baia Mare;
• Serviciul Administrație Publică Locală.
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