ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr.213 din 21.12.2020
privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe anul 2020.
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2020,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr.14448/18.12.2020 ;
- HG nr.1100, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară, la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020;
În baza prevederilor art.19 alin.2 al Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Tautii-Magheraus pe anul 2020, după
cum urmează:


În structura veniturilor au loc următoarele modificări:
Mii lei
INDICATORI

Cod venit

Influente
Trim. IV

Impozit pe cladiri de la
persoane juridice

07.02.01.0

Taxe judiciare de timbru si
alte taxe de timbru

07.02.03.0

Alte impozite si taxe pe
proprietate

07.02.50.0

Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor
locale
Alte venituri din concesiuni si
inchirieri de catre institutiile
publice
Taxe extrajudiciare de timbru

11.02.06

+500,00

30.02.05.3

-200,00

1

+83,00

2
+20,00

0
-1.600,00

0

0
34.02.02

+3,00

Venituri din amenzi si alte
sanctiuni aplicate de catre
institutii de specialitate
Taxe speciale

35.02.01.0

-100,00

2
36.02.06.0

-50,00

0
Alte venituri

36.02.50.0

+150,00

0
Donatii si sponsorizari

37.02.01

+2,00

Vrasaminte din sectiunea de
functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare
Varsaminte din sectiunea de
functionare

37.02.03

+43.326,

Venituri din vanzarea unor
bunuri apartinand domeniului
privat al statului sau al
unitatiloir administrativteritoriale
Subventii pentru acordarea
ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
Finantarea Programului
National de Dezvoltare Locala

39.02.07.0

+1.690,0

0

0

42.02.34.0

+1,00

42.02.65

-3.817,00

Subventii de la bugetul de stat
catre bugetele locale necesare
sustinerii proiectelor finantate
din fonduri externe
nerambursabile (FEN)
postaderare aferente
perioadei de programare
2014-2020
Subventii de la bugetul de stat
pentru decontarea
cheltuielilor pentru carantina
Alte subventii primite de la
administratia centrala pentru
finantarea unor activitati
Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent

42.02.69

+220,00

42.02.80

+1,00

43.02.20.0

-

0

42.136,00

48.02.01.0

-

1

22.120,00

48.02.01.0

+700,00

Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori
TOTAL INFLUENTE

00
37.02.04

43.326,00

0

2
66.653,0
0

2



În structrura cheltuielilor au loc următoarele modificări:
Mii lei
Capitol

Subcapitol

Articol bugetar

Influenţe
Trim. IV

65.02 Invatamant

65.02.50 Alte cheltuieli
in domeniul
invatamantului

58.01.02 Finantare
externa
nerambursanila

-2.200,00

65.02 Invatamant

65.02.50 Alte cheltuieli
in domeniul invatamant.

71.01.01
Constructii

-1.360,00

65.02 Invatamant

65.02.50 Alte cheltuieli
in domeniul
invatamantului

71.01.30 Alte
active fixe

-2.850,00

67.02 Cultura, recreere si 67.02.03.03 Muzee
religie

58.01.02 Finantare
externa
nerambursanila

-320,00

67.02 Cultura, recreere si 67.02.03.07 Camine
religie
culturale

71.01.01
Constructii

-2.900,00

67.02 Cultura, recreere si 67.02.05.01 Sport
religie

58.01.02 Finantare
externa
nerambursanila

-10.600,00

67.02 Cultura, recreere si 67.02.05.01 Sport
religie

71.01.30 Alte
active fixe

-500,00

67.02 Cultura, recreere si 67.02.05.03 Intretinere
religie
gradini publice, parcui,
zone verzi

71.01.30 Alte
active fixe

-1.891,00

67.02 Cultura, recreere si 67.02.50 Alte servicii in
religie
domeniile culturii,
recreerii si religiei

58.01.02 Finantare
externa
nerambursanila

-5.300,00

70.02. Locuinte, servicii 70.02.06 Iluminat public
si dezvoltare publica
si electrificari rurale

71.01.30 Alte
active fixe

-800,00

70.02. Locuinte, servicii 70.02.07 Alimentare cu 71.01.30 Alte
si dezvoltare publica
gaze naturale in localitati active fixe

-850,00

70.02. Locuinte, servicii 70.02.50 Alte servicii in
si dezvoltare publica
domeniile locuintelor

58.01.02 Finantare
externa neramburs.

-3.000,00

70.02. Locuinte, servicii 70.02.50 Alte servicii in
si dezvoltare publica
domeniile locuintelor

71.01.01
Constructii

-2.600,00

74.02 Protectia mediului 74.02.05.01 Salubritate

20.01.04 Apa,
canal si salubritate

+40,00

74.02 Protectia mediului 74.02.05.01 Salubritate

20.01.30 Alte

-40,00

3

bunuri si servicii
pentru intretinere si
functionare
74.02 Protectia mediului 74.02.06 Canalizarea si
tratarea apelor reziduale

71.01.30 Alte
active fixe

-500,00

84.02 Transporturi

84.02.03.01 Drumuri si
poduri

71.01.30 Alte
active fixe

-29.582,00

87.02 Alte actiuni
economice

87.02.04 Turism

71.01.30 Alte
active fixe

-1.400,00

TOTAL INFLUENTE

-66.653,00

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului TăuţiiMăgherăuş, dl. Marinescu Dumitru, prin Serviciul financiar-contabil.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-

Instituţia Prefectului – Judeţul Maramures;

-

Primarul orasului Tautii-Magheraus;

-

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures;

-

Se aduce la cunostinta publică prin pulicare pe site-ul primăriei;

Președinte de ședință,
Ardelean Anton

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
Nr.213 din 21.12.2020
5ex.CL/BCI
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