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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL    

 

  HOTĂRÂREA 

Nr. 181  din 12.12.2022 

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

 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş, întrunit de îndată  în şedinţă exordinară în data de 

12.12.2022, 

Având în vedere:   

       - Referatul de aprobare al primarului, 

- Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr. 15644 din 09.12.2022 ;  

- Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 377/28.11.2022 privind rectificarea 

bugetului județului Maramureș pe anul 2022 și alocarea unor sume din rezerva bugetară a 

Consiliului Județean, Decizia nr. 24 din 28.11.2022 emisă de Șeful de administrație al 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, comunicarea nr. MMG-STZ-

5135/28.11.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 

pe unități administrativ-teritoriale ale județului Maramureș, Adresa nr. MMG-STZ-

5318/08.12.2022 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș 

privind repartizarea cotelor defalcate din impozut pe venit 

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: 

 

 In structura veniturilor au loc următoarele modificări: 

 

Mii lei 

INDICATORI Cod TOTAL Influenţe 

Trim. IV 

Cote defalcate din 

impozitul pe venit  

04.02.01 +1.013,00 +1.013,00 

Sume defalcate din 

TVA pentru finantarea 

cheltuielilor 

descentralizate la 

nivelul comunelor, 

oraselor, municipiilor   

11.02.02 -52,00 -52,00 
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Subvenții primite de la 

consiliile locale și 

județene pentru 

ajutoare în situații de 

extremă dificultate 

 

43.02.08 

 

+250,00 

 

+250,00 

Alte subvenții primite 

de la administrația 

centrală pentru 

finanțarea unor 

activități 

43.02.20 -1.211,00 -1.211,00 

TOTAL INFLUENȚE  0 0 

 

 

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 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate, 

Nr.181 din 12.12.2022 

5ex.CL/BCI 

 
 

 


