ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR.6 1 din 07.04.2017
Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2017.
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţă extraordinară în data de
07.04.2017
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 3212 din 04.04.2017
- Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,
- Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, a Legii nr.7/2017, Legea
bugetului asigurarilor de stat pe anul 2017, a prevederilor HCL nr.15/2017 a Consiliului Local
Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului local pe anul 2017,
În baza prevederilor art.19 alin.2 al Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit. a, art. 45 (2) lit.a, art.115 alin.1 lit b, din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificarile şi completarile
ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba rectificarea prin majorare, a bugetului local al orasului Tautii Magheraus pe
anul 2017 cu suma 152 mii lei.
Majorarea veniturilor cu suma de 152 mii lei
Astfel veniturile totale vor fi în sumă de:

48.722 mii lei.

1. Majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată prin echilibrarea bugetelor
locale, cod bugetar 11.02.06 cu suma de 55 mii lei.
2. Majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, cod bugetar 04.02.04 cu suma de
45 mii lei.
3. și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, cod
bugetar 11.02.05 cu suma de 52 mii lei.

Majorarea cheltuielilor cu suma de 152 mii lei

Astfel cheltuielile totale vor fi în sumă de:

48.722 mii lei.

1. Se majorează capitolul 55.02. – tranzacții privind datoria publică titlul III dobânzi
bancare, cu suma de 152 mii lei.

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului TăuţiiMăgherăuş, dl Anton Ardelean prin serviciul Financiar Contabil.

Art.3
-

Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului – Judeţul Maramures;
Primarul orasului Tautii Magheraus;
Trezoreria Baia Mare;
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures
Se face publică prin afişare
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