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HOTĂRÂREA NR. 204/2022
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,
JOI 28 APRILIE 2022
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 214
/2022;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 214/2022;
• Raportul de specialitate nr. 312/ 26.04.2022 promovat de Direcţia Economică prin care se
propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2022;
• Referatul nr. 12080/20.04.2022 al Directiei Proiecte prin care se propune includerea in bugetul
Municipiului Baia Mare a proiectului "Impreuna in cursa anti SARS -CoV-2" cod SMIS 143147;
• Solicitările direcţiilor de specialitate, din cadrul aparatului propriu al primarului;
• Solicitarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;
• Solicitarea Teatrului Municipal Baia Mare;
Având în vedere:
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
• Dispozitia Primarului nr. 319 din 22 martie 2022 privind virarea de credite in cadrul acelorasi
capitole bugetare si modificarea repartizarii pe trimestre a veniturilo r si cheltuielilor bugetare
ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2022;
• Dispozitia Primarului nr. 344 din 28 martie 2022 privind virarea de credite in cadrul acelorasi
capitole bugetare si modificarea repartizarii pe trimestre a venituril or si cheltuielilor bugetare
ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2022;
• Dispozitia Primarului nr. 368 din 04 aprilie 2022 privind virarea de credite in cadrul acelorasi
capitole bugetare si modificarea repartizarii pe trimestre a venitur ilor si cheltuielilor bugetare
ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2022;
• Dispozitia Primarului nr. 396 din 08 aprilie 2022 privind virarea de credite in cadrul acelorasi
capitole bugetare ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2022;
• Dispozitia Primarului nr. 438 din 19 aprilie 2022 privind virarea de credite in cadrul acelorasi
capitole bugetare ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2022;
• Decizia nr. 6/18.03.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş prin care
se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate pe anul 2022 pentru finanţarea de baza a unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b - d a Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011;
• Avizul favorabil al comisiei de specialitate I, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Amendamentul comisiei de specialitate I, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Amendamentul adus de domnul primar în plenul şedinţei: ”Denumirea obiectivului de investiții
de la poziția CC 67, al subcapitolului 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor,
dezvoltare comunală, din Lista de investiții, se va modifica din Rețea parcări publice
supraterane, conform Anexei, în Rețea parcări publice, conform Anexă.” .
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• Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 133 alin. 1 , 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 2022 astfel:
- venituri totale
850.201 mii lei,
- cheltuieli totale
852.348 mii lei,
- diferenţa de 2.147 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2021, conform Anexei nr. 1,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2022 astfel:
- venituri totale
706.178 mii lei,
- cheltuieli totale 707.452 mii lei.
- diferenţa de 1.274 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2021, 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 2022 astfel:
- venituri totale
125.051 mii lei,
- cheltuieli totale 125.924 mii lei.
- diferenţa de 873 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2021, conform Anexei nr. 3,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.4 Se aproba rectificarea bugetului Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2022 prin majorare
cu suma de 25 mii lei şi se stabileşte la suma de 13.125 mii lei.
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 conformitate cu solicitările
primite de la ordonatorii de credite şi de la serviciile de specialitate.
Art.6 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022 cu finanţare parţială sau integrală de la
bugetul local, conform Anexei nr. 4.
Art.7 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare.
Art.8 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 62/ 17.02.2022 pri vind aprobarea bugetului
general al municipiul Baia Mare pe anul 2022.
Art.9 Prezenta hotărâre se comunică la :
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramures;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia Economică;
• Direcția Investiții;
• Serviciul Buget Public;
• Teatrul Municipal Baia Mare;
• Clubul Sportiv Minaur Baia Mare;
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• Serviciul Administrație Publică Locală.

Buhan Horia Codrin
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

23
16
13
3
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