ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE nr. 77 din 25.05.2017

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2017.
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.05.2017
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 4340/09.05.2017
- Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,
- HCJ MARAMURES NR.80/27.04.2017
- 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 si
virari credite bugetare dupa cum urmeaza:
Majorari de venituri cf.HCJ nr.80/27.04.2017 in suma de 300 mii lei
-

se majoreaza art.bugetar 11.02.06 TVA de echilibrare in suma de 112 mii lei.

-

Se majoreaza art. bugetrar 04.02.04 cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de
188 mii lei.

Majorari de cheltuieli cf.HCJ nr.80/27.04.2017 in suma de 300 mii lei
-se majoreaza capitolul 74.02. sedtiunea de dezvoltare-chletuieli de capital cu suma de 300 mii lei,
aferent subcapitol 74.02.06 canalizare.

Se propun virari de credite bugetare dupa cum urmeaza:
- Se reduc credite bugetare cu suma de 15 mii lei cap.51.02.-servici publice generale titlul 20 bunuri si
servicii - art.bugetar 203002- chletuieli de protocol si reprezentare.

- Se majoreaza credite bugetare cu suma de 5 mii lei cap.51.02-servicii publice generale titlul 20 bunuri si
servicii - art. bugetar 203001- reclama si publicitate.
- Se majoreaza credite bugetare cu suma de 10 mii lei cap.51.02-servicii publice generale titlul 20 bunuri si
servicii - art. bugetar 203030 – alte cheltuieli.
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş, 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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