
                                                                                                                                  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL                                                                          

HOTĂRÂRE   

NR. 1  DIN 11.01.2017 

 

Cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii de 

dezvoltare, din excedentul bugetului local 

 
                     Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă  extraordinară la data de  
11.01.2017. 
                      Având în vedere: 

 Expunerea de motive a primarului cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2016 a 
sectiunii dezvoltare, din excedentul bugetului local 

 Rapoartele de specialitate nr. 91/05.01.2017 si nr. 100/05.01.2017 a Serviciului Financiar Contabil, 

 Prevederile HCL nr.3/28.01.2016 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2015 in anul 2016 

 avizul favorabil al Comisiei  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, agricultura, gospodărire orăşenească, protecţia mediului, servicii si 
comerţ;   

 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003 
privind transpareţa decizională  

 Ţinând seama de prevederile  art.58 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificările ulterioare, coroborate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 

          In baza art. 36 (2) lit. “b”, (4) lit. “a”, (9), art. 45 (2) si a art. 115 (1) lit. “ b” din Legea nr. 
215/2001, Legea administratiei publice locale, republicatà, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
                                                               HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1  Se Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii de dezvoltare cu 
suma de 404.169,76 lei, din excedentul bugetului local pe anul precedent. 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului Tautii Magheraus 
prin Serviciul Financiar Contabil. 
               Art.2  Prezenta se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş; 
- Directiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş; 
- Serviciul financiar-contabil, taxe şi impozite locale; 
- Primarului oraşului; 
- Se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin afişare  
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Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie  

Adoptata cu unanimitate . 

Nr .1 /11.01.2017        
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