ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
HOTĂRÂREA
Nr. 134 din 23.08.2017
Privind aprobarea unor virari de credite
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit, de indata, în şedinţă extraordinară in data de 23.08.2017
Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 7520/01.08.2017
- Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, a Legii nr.7/2017 a
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.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă urmatoarele virari de credite bugetare:
Mii lei

Nr.crt. Capitol
bugetarsubcapitol
1. 51.02-51.02.03.
Autoritati
executive
2.
3.
4.
5.
6. 54.02-54.02.10servicii publice
de evidenta
populatiei
7.
8.
9.
10.
11.

12. 61.0261.02.03.04politia
comunitara
13
14.

Articol bugetar

100.101-salarii de baza

Dimiuari(-)

Majorari (+)

-50,00

100301-CAS
100206-valcere de
vacanta
200130-alte materiale si
prestari servicii
203002-publicitate
Total subcapitol 51.02.03
100101-salarii de baza

-120,00
-44,00

100106-sporuri
100301-cas
100304-fd.risc si accident
100303-contributii
fd.sanatate
100306-concedii si
indemnizatii
Total subcapitol 54.02.10
100101-salarii de baza

-3,00

-10,00
-30,00

100106-sporuri
100302-somaj

-25,00
-4,00

+54,00

-214,00

+20,00
+74,00
+10,00

+3,00
-0,50
-1,50
-5,00
+13,00

15.

100303contrib.fd.sanatate
100306-concedii si
indemnizatii
Total subcapitol
61.02.03.04
100101-salarii de baza

16.

17. 67.02.67.02.03.03.biblioteci
publice
orasemnesti
18.
19.
20.

21. 70.0270.02.30.30-alte
chelt.in
domeniul
dezv.locale
22. 70.02.70.02.50
Alte sevicii in
domeniul
dezv.locale

100106-sporuri
100302-somaj
100304-fd.risc.si accident
Total subcapitol
67.02.03.03
203030-alte cheltuieli

-3,00
-3,00
-65,00
-10,00

-20,00
-2,00
-1,00
-33,00

Total general –buget local

+0,00
+100,00

200130-alte bunuri si
prestari servicii

Total cap.70.02

+0,00

+135,00

-0,00

+235,00

-322,00

+322,00

Art. 2 Se aproba bugetul de credite interne la venituri cu suma de 120 mii lei si la cheltuieli cu suma
de 120 mii lei.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului D-nul
Ardelean Anton prin serviciul financiar-contabil.
Prezenta se comunică la:
-Instituția Prefectului - judeţul Maramureş;
-Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş;
-Serviciul financiar-contabil;
-Trezoreria Baia Mare;
-Administrația județeana a Finanţelor Publice Maramureş
-prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului
local al Oraşului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii
Magheraus.
Art.3.
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Au fost prezenti 13 consilieri din 14 in functie
Adoptata cu unanimitate
.
Nr .134/23.08.2017
5 ex. CL/BCI

