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HOTĂRÂREA NR. 262/2021
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, JOI 9 SEPTEMBRIE 2021

Examinând :
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.368
/2021;
• Referatul de aprobare privind rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia
Mare pe anul 2021;
• Raportul de specialitate nr. 578/ 06.09.2021 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;
• Dispozitia Primarului nr. 763 din 15 iulie 2021 privind virarea de credite in cadrul acelorasi
capitole bugetare ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2021;
• Hotararea Guvernului nr. 778 din 21 iulie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de
interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele
unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale;
• Solicitările direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;
• Solicitarea Direcției de Asistență Socială;
• Solicitarea Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare ;
• Solicitarea Serviciului Public Ambient Urban;
• Solicitarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;
• Solicitarea Teatrului Municipal Baia Mare;
• Art. 129 alin 4 litera "a", art. 133, 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;
• 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
791.669,95 mii lei,
- cheltuieli totale
794.739,95 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.
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Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2021 astfel:
- venituri totale
675.652 mii lei,
- cheltuieli totale 677.968 mii lei.
- 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 rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 202 1 prin majorare cu
suma de 1.450 mii lei şi se stabileşte la suma de 80.920 mii lei.
Art. 4 Se aproba rectificarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2021.
Art. 5 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 confo rmitate cu solicitările
primite de la ordonatorii de credite şi de la serviciile de specialitate.
Art. 6 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021 cu finanţare parţială sau integrală de la
bugetul local, conform Anexei nr. 3, precum şi Anexa nr. 4 privind desfăşurătorul poziţiei globale,
care fac parte din prezenta hotărâre.
Art. 7 Se aproba diminuarea cu suma de 57 mii lei a vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către
secţiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secţiuni.
Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare.
Art. 9 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 257/ 17.08.2021 privind aprobarea rectificarii
bugetului general al municipiul Baia Mare pe anul 2021.
Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică la :
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia Economică;
• Direcția Investiții;
• Serviciul Buget Public;
• Serviciul Asistenta Sociala;
• Teatrul Municipal Baia Mare;
• Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare;
• Serviciul Administrație Publică Locală.
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