ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 183 din 17.12.2021
privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe anul 2021.

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş, întrunit de îndată în şedinţă ordinară în data de 17.12.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului,
- Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr. 15629 din 15.12.2021,
- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice nr. 7593/13.12.2021 privind
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit incasate suplimentar, raportul de
specialitate al compartimentului asistenta sociala nr. 15291/08.12.2021, in conformitate
cu prevederile Legii 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. IV

Cote defalcate din impozit pe venit

04.02.01

+259,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07.02.01.01

+70,00

Impozit pe cladiri de la persoane
juridice

07.02.01.02

+50,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

+100,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50.00

+600,00
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Impozit pe mijloacele de transport
detinute de persoane fizice

16.02.02.01

+20,00

Impozit pe mijloacele de transport
detinute de persoane juridice

16.02.02.02

+20,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de
licente si autorizatii de functionare

16.02.03

+3,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri
de catre institutiile publice

30.02.05.30

+80,00

Dividende de virat de catre sociatatile si
companiile nationale cu capital
majoritar de stat
Alte amenzi, penalitati si confiscari

30.02.08.03

+36,00

35.02.50

+4,00

Vrasaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

37.02.03

31.686,23

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

-31.686,23

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
Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii
proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
aferente perioadei de programare 20142020
Subventii de la bugetul de stat pentru
decontarea cheltuielilor pentru
carantina
Subventii pentru achitarea serviciilor
prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor
executate precum si plata altor cheltuieli
eligibile aferente proiectelor finantate
din FDI
Alte subventii primite de la
administratia centrala pentru finantarea
unor activitati
Sume primite in contul platilor efectuate
in anul curent

39.02.07.00

+450,00

42.02.34.00

+145,00

42.02.69

+353,00

42.02.80

+1,00

42.02.85

+573,00

43.02.20.00

-33.074,23

48.02.01.01

-10.722,77

Sume primite in contul platilor efectuate
in anii anteriori

48.02.01.02

+440,00

Prefinantare

48.02.01.03

+200,00

TOTAL INFLUENTE

-40.393,00
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In structura cheltuielilor au loc urmatoarele modificari:
Mii lei
Capitol

Subcapitol

Articol bugetar

Influenţe
Trim. IV

51.02 Autoritati publice
si actiuni externe

51.02.01.03 Autoritati
executive

71.01.01
Constructii

-400,00

65.02 Invatamant

65.02.50 Alte cheltuieli
in domeniul
invatamantului

71.01.30 Alte
active fixe

-300,00

67.02 Cultura, recreere si 67.02.03.07 Camine
religie
culturale

71.01.01
Constructii

-1.000,00

67.02 Cultura, recreere si 67.02.05.01 Sport
religie

71.01.30 Alte
active fixe

-4.300,00

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

71.01.30 Alte
active fixe

-2.040,00

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

58.01.02 Finantare
externa
nerambursanila

-3.000,00

68.02 Asigurari si
asistenta sociala

68.02.15.01 Ajutor social 57.02.01 Ajutoare
sociale in numerar

+145,00

68.02 Asigurari si
asistenta sociala

68.02.50.50 Alte
cheltuieli in domeniul
asigurarilor si asistentei
sociale

-145,00

70.02. Locuinte, servicii 70.02.05.01 Alimentare
si dezvoltare publica
cu apa

57.02.01 Ajutoare
sociale in numerar

71.01.30 Alte
active fixe

-1.225,00

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

-1.430,00

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

58.01.02 Finantare
externa
nerambursanila

-3.500,00

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

71.01.30 Alte
active fixe

-1.000,00

74.02 Protectia mediului 74.02.05.01 Salubritate

71.01.30 Alte
active fixe

-200,00
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74.02 Protectia mediului 74.02.06 Canalizarea si
tratarea apelor reziduale

71.01.30 Alte
active fixe

-880,00

84.02 Transporturi

84.02.03.01 Drumuri si
poduri

71.01.30 Alte
active fixe

-17.618,00

84.02 Transporturi

84.02.03.02 Transport in 58.01.02 Finantare
comun
externa
nerambursanila

87.02 Alte actiuni
economice

87.02.04 Turism

71.01.30 Alte
active fixe

TOTAL INFLUENTE

-3.000,00

-500,00
-40.393,00

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,
Gaie Nicolae - Marin

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan

Au fost prezenti 14 consilieri din 14 în functie
Adoptata cu 14 voturi pentru
Nr.183 din 17.12.2021
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