
ROMÂNIA                                                                                                                                                                         
JUDEŢUL MARAMUREŞ 
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 
CONSILIUL LOCAL 
 

     HOTĂRÂRE 
Nr. 39  din  24.03.2016 

 
Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016 si                                       

aprobarea unor virari de credite 
 

 
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinară de indata in  24.03.2016  
Având în vedere:  
         Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr. 2365/2016  
         Nota de fundamentare  nr. 627/07.03.2016 a Liceului Tehnologic ,, Traian Vuia ,, Tăuții 
Măgherăuș; 
          Deciziile nr.4/2016, si  nr.5/2016 emise de seful Administratiei Județene a Finantelor Publice 
Maramureș. 
      Prevederile HCJ Maramures nr. 20/09.03.2016 
       Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,  
       În baza prevederilor : 
       Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr.340/2015 legea bugetului 
asigurarilor de stat pe anul 2016, a prevederilor HCL nr.4/2016 a Consiliului Local Tautii Magheraus, 
pentru aprobarea bugetului local pe anul 2016, 
        În baza prevederilor art.19 alin.1 şi 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 rectificarea bugetului Local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe anul 2016  după 
cum urmeaza:  

 

- veniturile  sunt  majorate la suma de : 36.325 mii lei; 

- cheltuilile sunt majorate la suma de:   36.730 mii lei 

 

Influente pe veniturile bugetului local: 

Retrimestrializare: VENITURI 

Art.bugetar 11.02.02-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate pentru plata salariilor cu suma de 10 mii lei. 

Aprobat: 

Plan anual          trim.I        trim.II          trim.III            trim.IV 

3.154                   792              910             693               759 

 Retrimestrializat: 

                 Plan anual          trim.I        trim.II          trim.III            trim.IV 



3.154                   802             910              693                 749 

                Art.07.02.01- impozite si taxe pe teren- retrimestrializare cu suma de 347 mii lei 

Aprobat: 

Plan anual          trim.I        trim.II          trim.III            trim.IV 

2.000                   689             158            788               365 

 Retrimestrializat: 

                 Plan anual          trim.I        trim.II          trim.III            trim.IV 

2.000                  1036             158              441               365 

 

               Rectificare prin majorare VENITURI: 

                 Art.bugetar 11.02.0 -sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor   

descentralizate  majorat cu suma de 8 mii lei. 

                 Art.bugetar 11.02.06     -TVA pentru echilibrare majorat cu suma de 88 mii lei.(  Tr.I.23, 

Tr.II. 22,  TR.III.22,   Tr.IV.21) 

                 Art.bugetar 04.02.04 -cote defalcate din impozitul pe venit  majorat cu suma de 174 mii .  

(  Tr.I.43, Tr.II. 44,  TR.III.44,   Tr.IV.43) 

 

                    Influente retrimestrializare cheltuielile   bugetului local: 

 

Cap.65.02.Invatamant subcapitol 65.02.04.02  -invataman  secundar superior     

retrimestrializat cu suma de   10  mii lei. 

                  Aprobat: 

Plan anual          trim.I               trim.II              trim.III            trim.IV 

2543                       839              568,50                567               568,50 

 Retrimestrializat: 

                  Plan anual          trim.I               trim.II              trim.III            trim.IV 

2543                      849               568,50               567                 558,50 

      

                Rectificare prin majorare CHELTUIELI: 

    

   Cap.67.02.Cultura religie sport  se majoreaza cu suma de 100 mii lei-Titlul 20 Bunuri si 

servicii 80 mii lei, Titlul59 sustinerea cultelor 20 mii lei. 

  Cap.68.02.  Asigurari si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 8 mii lei Titlul 57-

Ajutoare sociale. 

  Cap.80.02 Actiuni generale economice si comerciale se majoreaza cu suma de 50 mii lei.  

Tilul II –bunuri si sercivii.                                   

 



 Cap.70.02.Locuinte si servici si dezvoltare  publica-se majoarea cu suma de 112 mii lei Titul 

81.credite 

 
Art.2   Se aprobă urmatoarele virari de credite bugetare: 
 
 VIRARI DE CREDITE: 
 

cap. 65.02.  „ invatamant ” subcapitol 65.02.04.02. invatamant superior secundar 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

100101 Salarii de baza  15,50 

100106 Alte sporuri 1,50  

100111 Fd. aferent platii cu ora 4,50  

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii  11,50 

100302 Contributii pentru plata ajutorului  de somaj 2,50  

100303 Contributii pentru asig.sociale de sanatate 4,00  

100306 Contributii concedii si indemnizatii 14,50  

 Titlul I -salarii 27,00 27,00 

200105 Carburanti ,lubrifianti 4,00  

200106 Piese de schimb  1,00 

200109 Alte chelt. 13,50  

2002 Reparatii curente 1,00  

200530 Ob.inv.  3,50 

200602 Depalsari strainatate  4,00 

203030 Alte chelt.cf.prevederilor legale  10,00 

 Total titlul II-bunuri si salarii 18,50 18,50 

 

cap. 51.02.autoritati executive 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

100101 Salarii de baza 5,00  

100106 Alte sporuri  7,00 

100114 Indemnizatii , diurne starinatate 2,00  

 Total influente 7,00 7,00 

       

cap. 54.02.evident populatiei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  



100101 Salarii de baza 1,50  

100106 Alte sporuri  1,50 

 Total influente 1,50 1,50 

       

 

cap.61.02. ordine si sigurata nationala 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

100101 Salarii de baza 10,00  

100106 Alte sporuri  10,00 

 Total influente 10,00 10,00 

       

 
Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Dl. 

Ardelean Anton prin serviciul financiar-contabil. 
 

            Art.4.    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.                                 
 
                                     Presedinte de ședință 
                                                                           Șunea Sorin 
 

 
 
 
 

                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan          
 
 
  
                                                                                                               
                                                                    
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  unanimitate . 
Nr . 39 /24.03.2016        
5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


