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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                       
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL    

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 184  din 22.12.2021 
Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe anul 2021. 

 
 
 
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş, întrunit de îndată în şedinţă extraordinară în data de 
22.12.2021, 
Având în vedere: 
       - Referatul de aprobare al primarului, 

-  Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr. 15864 din 20.12.2021; 
-  Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 1264 din 20.12.2021, privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat 
pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale adoptata in sedinta de Guvern 
din 17.12.2021, Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 318/16.12.2021, 

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 aprobă rectificarea bugetului local al orasuluiTautii-Magherauș pe anul 2021, după 

cum urmează: 

 

• În structura veniturilor au loc următoarele modificări: 

Mii lei 

INDICATORI Cod venit Influente 

Trim. IV 

 

Sume repartizate din fondul la dispozitia 
Consiliului Judetean  

04.02.05 +34,00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale 

11.02.06 +440,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare  

37.02.03 +62,00 
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Varsaminte din sectiunea de functionare  37.02.04 -62,00 

Venituri din vanzarea unor bunuri 
apartinand domeniului privat al statului 

sau al unitatiloir administrativ-
teritoriale 

39.02.07.00 +62,00 

Alte subventii primite de la 
administratia centrala pentru finantarea 

unor activitati 

43.02.20.00 -536,00 

TOTAL INFLUENTE  +0,00 

 

 

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 publicare 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.184 din 22.12.2021   

 
 


