
1 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

BAIA MARE 

 

 

 

ORDINEA DE ZI 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din 11 decembrie 2017 
 

 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe 

anul 2017 

 
 

Art.1 Se aprobă bugetul general rectificat al Municipiului Baia Mare, pe anul 2017, conform Anexei nr. 

1, astfel: 

- venituri totale 402.618 mii lei; 

- cheltuieli totale 404.200 mii lei; 

- diferenţa de 1.582 mii lei reprezentând excedentul anului 2016. 

 

Art.2 Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Baia Mare, pe anul 2017, conform Anexei nr. 2, 

astfel: 

- venituri totale 356.732 mii lei; 

- cheltuieli totale 357.641 mii lei; 

- diferenţa de 909 mii lei reprezentând excedentul anului 2016.  

 

Art.3 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017 cu finanţare parţială sau integrală de la 

bugetul local conform Anexei nr. 3, precum si anexelor nr. 4 și nr. 5 privind desfasuratorul 

pozitiilor globale. 

 

Art.4 Se aproba rectificarea bugetelor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2017. 

 

Art.5 Se aproba redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări de 

credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol si de la un capitol la altul 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 aproba majorarea cu suma de 48 mii lei a vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către 

secţiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secţiuni. 

 

Art.7 Anexele 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

 

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare. 

 

Art.9 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 468/28.11.2017 privind aprobarea rectificării 

bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2017. 
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2.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Baia Mare nr. 481/2017 privind modificarea NOMENCLATORULUI 

STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin schimbarea denumirii din Piaţa 1 Iunie în 

Piaţa ARHIEPISCOP IUSTINIAN 
 
Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Baia Mare nr. 481/2017, în sensul că se înlocuiește denumirea "Piaţa 
ARHIEPISCOP IUSTINIAN" cu denumirea "Piaţa IUSTINIAN ARHIEPISCOPUL".  

 


