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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                   
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL    

 HOTĂRÂREA 
Nr.93 din 23.06.2021 

privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe anul 2021. 
 
 
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23.06.2021, 
 
Având în vedere:   
       - Referatul de aprobare al primarului,   

-  Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr.7912 din 22.06.2021 ;  
- Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 114/09.06.2021 privind repartizarea 
sumelor din fondul la dispozitia consiliului judetean pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita 
cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare ; 

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 2021, după 

cum urmează: 

 In structura veniturilor au loc urmatoarele modificari: 

Mii lei 

INDICATORI Cod venit Influente 

Trim. II 

 

Sume repartizate din fondul la dispozitia 
Consiliului Judetean 

04.02.05 +615,00 

TOTAL INFLUENTE  +615,00 

 

 In structura cheltuielilor au loc urmatoarele modificari: 
Mii lei 

Capitol Subcapitol/ 

Paragraf 

Articol bugetar Influenţe 
Trim. II 



2 
 

51.02 Autoritati publice 
si actiuni externe  

51.02.01.03 Autoritati 
executive   

20.01.03 Incalzit, 
iluminat si forta 
motrica 

+100,00 

51.02 Autoritati publice 
si actiuni externe  

51.02.01.03 Autoritati 
executive   

20.01.09 Materiale 
si prestari de 
servicii cu caracter 
functional 

+50,00 

51.02 Autoritati publice 
si actiuni externe  

51.02.01.03 Autoritati 
executive   

20.01.30 Alte 
bunuri si servicii 
pentru intretinere si 
functionare 

+50,00 

51.02 Autoritati publice 
si actiuni externe  

51.02.01.03 Autoritati 
executive   

20.30.30 Alte 
cheltuieli cu bunuri 
si servicii 

+250,00 

65.02 Invatamant 65.02.04.02 Invatamant 
secundar superior 

59.01 Burse +9,00 

74.02 Protectia mediului 74.02.05.01 Salubritate  20.01.04 Apa, 
canal si salubritate 

+156,00 

TOTAL INFLUENTE  +615,00 

 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Tăuţii-

Măgherăuş, 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, 
                                                                  Butean Călin-Florin 

       
 
 

                                                                                                      Contrasemnează Secretar general, 
                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 

 
                                                                                                        

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate. 
Nr. 93 din 23.06.2021       
5ex.CL/BCI                                                                                                                     


