
JUDEŢUL
CONSILIUL

 

privind
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Pre
general al S.C. ,,Drumuri 
economico 
          În baza prevederilor art. 4 din Ordonan
nivelul unor operatori economici la care statul sau unit
sau deţin 
de stat pe anul 2014;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) 
modificările 
          Consiliul Jude

 

 
          Art.1.
Maramure

 

Nr.  

Crt . 

 0 

 A Venituri totale, din care

1 Venituri din exploatare

2 Venituri financiare

B Cheltuieli totale

1 Cheltuieli de exploatare

2 Cheltuieli financiare

C 

Rezultat brut

-

-

 D Cheltuieli pentru investi

 
 
          (2) În cazul în care în execu
Poduri Maramure
          Art.2.
 
 
 

 

ŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

privind  aprobarea

Având în vedere Expunerea de motive a Pre
general al S.C. ,,Drumuri 
economico - financiare;

În baza prevederilor art. 4 din Ordonan
nivelul unor operatori economici la care statul sau unit

 direct ori indirect o participa
de stat pe anul 2014;  

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) 
ările şi completă

Consiliul Judeţean Maramure

Art.1.  (1) Se aprob
Maramureș“ S.A.conform anexei, astfel:

Venituri totale, din care

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli totale

Cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Rezultat brut  

-profit  

-pierdere 

Cheltuieli pentru investi

(2) În cazul în care în execu
Poduri Maramureș” S.A Baia Mare va efectua cheltuieli corespunz

Art.2.  Prezenta hot

MARAMUREŞ  
ŢEAN 

aprobarea  bugetului

Având în vedere Expunerea de motive a Pre
general al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramure

;  
În baza prevederilor art. 4 din Ordonan

nivelul unor operatori economici la care statul sau unit
direct ori indirect o participaţ

 
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) ş

i completările ulterioare;
ţean Maramureş adopta prezenta

(1) Se aprobă Bugetul de venituri 
“ S.A.conform anexei, astfel:

INDICATORI 

 1 

Venituri totale, din care 

Venituri din exploatare 

Venituri financiare 

Cheltuieli totale 

Cheltuieli de exploatare 

Cheltuieli financiare 

 

Cheltuieli pentru investiţii din surse proprii

(2) În cazul în care în execuţie se înregistreaz
” S.A Baia Mare va efectua cheltuieli corespunz

hotărâre se public

bugetului  de venituri si

Având în vedere Expunerea de motive a Preş
i Poduri“ S.A. Maramure

În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2013 privind înt
nivelul unor operatori economici la care statul sau unit

direct ori indirect o participaţie majoritară ş

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001a administra
rile ulterioare;  

ş adopta prezenta

 Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al S.C. ,,Drumuri 
“ S.A.conform anexei, astfel: 

 

ţii din surse proprii

ţie se înregistreaz
” S.A Baia Mare va efectua cheltuieli corespunz

râre se publică în Monitorul oficial al jude

ROMÂNIA  

HOTĂRÂRE

si  cheltuieli al

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului jude
i Poduri“ S.A. Maramureș Baia Mare ş

a Guvernului nr. 26/ 2013 privind înt
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ

ie majoritară şi ale art. 48 din Legea nr. 356 /2013 privind aprobarea bugetului 

i art. 97 din Legea nr. 215/2001a administra

 adopta prezenta  

HOTĂRÂRE:

şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al S.C. ,,Drumuri 

BVC

prin Hotărârea

mii

ii din surse proprii 

ie se înregistrează depăşiri sau nerealiz
” S.A Baia Mare va efectua cheltuieli corespunz

 în Monitorul oficial al jude

 
 

RÂRE 

al S.C. ,,Drumuri

edintelui Consiliului judeţean Maramure
 Baia Mare şi avizul favorabil al comisiei pentru activit

a Guvernului nr. 26/ 2013 privind înt
ile administrativ-teritoriale sunt ac

i ale art. 48 din Legea nr. 356 /2013 privind aprobarea bugetului 

i art. 97 din Legea nr. 215/2001a administra

RÂRE:  

i cheltuieli rectificat pe anul 2014 al S.C. ,,Drumuri 

BVC aprobat 

ărârea nr.60/2014

mii  lei  

 2 

18.220,00

18.214,00

6,00

17.341,00

17.304,00

37,00

879,00

879,00

530,00

iri sau nerealizări ale veniturilor totale, S.C. „Drumuri 
” S.A Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.

 în Monitorul oficial al judeţului şi se comunic

,,Drumuri  şi Poduri“

ţean Maramureş
i avizul favorabil al comisiei pentru activit

a Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

i ale art. 48 din Legea nr. 356 /2013 privind aprobarea bugetului 

i art. 97 din Legea nr. 215/2001a administraţiei publice locale, republicat

i cheltuieli rectificat pe anul 2014 al S.C. ,,Drumuri 

nr.60/2014  BVC rectificat

mii lei

 3 

18.220,00 27.535

18.214,00 27.529

6,00 

17.341,00 26.207

17.304,00 26.170

37,00 

879,00  

879,00  

- 

1.328

530,00 

ări ale veniturilor totale, S.C. „Drumuri 
tor cu gradul de realizare a veniturilor.

i se comunică integral sau în extras:

Poduri“  S.A. Maram ure

ean Maramureş, Raportul directorului 
i avizul favorabil al comisiei pentru activităţ

rirea disciplinei financiare la 
ţionari unici ori majoritari 

i ale art. 48 din Legea nr. 356 /2013 privind aprobarea bugetului 

iei publice locale, republicat

i cheltuieli rectificat pe anul 2014 al S.C. ,,Drumuri şi Poduri 

rectificat   

lei  

Difere ţ

(+ - )

 

27.535 

27.529 

6,00 

26.207 

26.170 

6,00 

1.328  

1.328 

530 

ri ale veniturilor totale, S.C. „Drumuri 
tor cu gradul de realizare a veniturilor. 

 integral sau în extras:

ureş 

, Raportul directorului 
i avizul favorabil al comisiei pentru activităţi 

rirea disciplinei financiare la 
ionari unici ori majoritari 

i ale art. 48 din Legea nr. 356 /2013 privind aprobarea bugetului 

iei publice locale, republicată, cu 

i Poduri 

Difere ţe (3-2)  

) mii lei  

 4 

+9.315 

+9.315 

0 

+8.903 

+8.866 

-31 

+449  

+449 

0 

ri ale veniturilor totale, S.C. „Drumuri 
  

 integral sau în extras:  



• Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; 

• Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; 

• Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş; 

• Direcţiei Economice şi Patrimoniu; 

• S.C. „Drumuri Poduri Maramureș” S.A Baia Mare. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 
31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.  

 
PREŞEDINTE 

Zamfir Ciceu  

Contrasemneaz ă, 

SECRETAR AL JUDETULUI,  

Dumitru Dumu ţa 
Baia Mare, 26 noiembrie 2014 
Nr. 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


