
JUDEŢUL MARAMUREŞ  
CONSILIUL JUDE ŢEAN 

 
ROMÂNIA  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuie li al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramure ș 
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul 
directorului general al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureș“ S.A. şi avizul favorabil al Comisiei pentru 
activităţi economico – financiare;  
          În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 49 din Legea nr. 
186/ 2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2015;  
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta  

 
HOTĂRÂRE:  

 
          Art.1.  Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al SC. ,,Drumuri şi Poduri 
Maramureș “ S.A. conform anexei, astfel:  

 

Nr. 
crt.  INDICATORI 

BVC aprobat  prin  Hotărârea 
nr.35/2015  

mii lei  

BVC 
rectificat  

mii lei  

Diferen ţe (3-
2)(+ - )  
mii lei  

0 1 2 3 4 

A Venituri totale,din care 24.491,00 30.849 +6.358 

1 Venituri din exploatare 24.488,00 30.846 +6.358 

2 Venituri financiare 3,00 3,00 0 

B Cheltuieli totale 23.231,00 29.262 +6.031 

1 Cheltuieli de exploatare 23.228,00 29.259 +6.031 

2 Cheltuieli financiare 3,00 3,00 0 

C 

Rezultat brut  
     - profit  
     - pierdere 

1.260,00 
1.260,00  
- 

1.587  
1.587  
- 

+327  
+327  
- 

D 
Cheltuieli pentru investiţii din 
surse proprii 568,00 530   

 
În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, S.C. „Drumuri 



Poduri Maramureș” S.A Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a 
veniturilor.  
          Art.2.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică 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 Pod uri Maramureș” S.A. 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au 
fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.  

 
PREŞEDINTE, 
Zamfir Ciceu  

Contrasemneaz ă, 
pentru SECRETAR AL JUDETULUI,  

Ioan Drago ş – director executiv D.J.A.P.  
Baia Mare, 16 decembrie 2015  
Nr. 208 


