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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL    

 
 

 

 

 HOTĂRÂREA 

Nr. 167  din 31.10.2022 

privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe anul 2022. 

 

 

 

 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.10.2022, 

Având în vedere:   

       - Referatul de aprobare al viceprimarului, 

- Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr. 13424 din 28.10.2022 ;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele 

unități administrativ-teritoriale,   

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 2022, după 

cum urmează: 

 

 

 În structura veniturilor au loc următoarele modificări: 

 

Mii lei 

INDICATORI Cod venit Influente 

TRIM IV 

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

11.02.06 + 255,00 

TOTAL INFLUENȚE  + 255,00 
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 În structura cheltuielilor au loc următoarele modificări: 

 

Capitol Subcapitol/ 

Paragraf 

Articol bugetar Influenţe 

TRIM IV 

51.02 Autorități publice 

și acțiuni externe  

51.02.01.03 Autorități 

executive  

20.01.09 Materiale 

și prestări de 

servicii cu caracter 

funcțional  

+ 50,00 

51.02 Autorități publice 

și acțiuni externe  

51.02.01.03 Autorități 

executive  

20.02 Reparații 

curente 

+5,00 

70.02 Locuințe, servicii 

și dezvoltare publică 

70.02.50 Alte servicii în 

domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării 

comunale 

20.01.30 Alte 

bunuri și servicii 

pentru întreținere și 

funcționare  

+200,00 

TOTAL INFLUENȚE  + 255,00 

 

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; 

- Serviciul financiar-contabil; 

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures; 

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

 

Președinte de ședință, 

Mărieș Bogdan - Ioan 

                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                Bîndilă Călin-Ioan 

 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.167 din 31.10.2022 

5ex.CL/BCI 


