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ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

HOTĂRÂREA  

Nr.  176 din  31.10.2017  

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2017. 

 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit  în şedinţă ordinară în data de 31.10.2017  

Având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr. 10653/18.10.2017                                                                                                       

-   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 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 atât în partea de venituri cât și de cheltuieli cu suma de 166  mii lei, după cum 

urmeaza: 

 

 

Mii lei 

Capitol Articol bugetra Virari cu + Virari cu - 
51.02.03autoritati 

publice 

   

 100 101salarii 100  

 100 106-sporurii  -100 

 100 112drepturi  

unor peroane 

inafara unitatii 

 -3 

 100 113 deplasari  -10 

 100 301 cas  -40 

 100306 concedii si 

indemnizatii 

 -10 

 200 102 materiale 

intretinere 

 -5 

 2002 reparatii 

curente  

 -70 

 2013 pregatire 

profesioanala 

 -7 

 203 001 publicatii 5  

 203 002 protocol 10  

 203030 alte 

cheltuieli 

10  

 Total capitol 

51.02.03 

+125 -245 



67.02. cultura religie 

sport 

   

 100306 concedii si 

indemnizatii 

 -5 

 200130-alte mat.si 

prestari servicii 

 -29 

 203030 –alte 

cheltuieli 

 -50 

 Total capitol 67.02 0 -84 

70.02-dezvoltare 

locala 

   

 200130-alte mat.si 

prestari servicii 

100  

 203030 –alte 

cheltuieli 

100  

 Total capitol 70.02 +200 -0 

74.02 protectia 

mediului 

   

 203030 –alte 

cheltuieli 

50  

 Total capitol 74.02 +50  

80.02.dezapezire    

 200130-alte mat.si 

prestari servicii 

100  

 Total capitol 80.02 +100  

 Total virari 

credite 

+475 -309 

- Diferenta se va acoperii din majoararea veniturilor prorii cu suma de 

166 mii lei la art. bugetar 07.02 impozite si taxe pe proprietate. 

 
 

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. 

 

 
 

                                                               Presedinte de ședință 

                                                               Gaie Nicolae Marin 

 

                      

 

                                                                                                                                                                                  

Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                       Bîndilă Călin-Ioan   

 

 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    13   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr .176/31.10.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


