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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL    

 

 HOTĂRÂREA 

Nr. 195  din 22.12.2022 

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

 

 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş, întrunit  în şedinţă ordinară în data de 22.12.2022, 

Având în vedere:   

       - Referatul de aprobare al primarului, 

- Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr. 16221 din 21.12.2022 ;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1508/2022 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, a Hotărârii Guvernului nr. 1510/2022 privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2022, a Adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș nr. 

MMG-STZ-5526/19.12.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe trimestrul IV an 2022 pe unități administrativ-teritoriale 

pentru finanțarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval, 

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 

 

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 +9,00 

Impozit pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 +23,00 

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 +2,00 

Alte impozite si taxe pe proprietate  07.02.50.00 +9,00 
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Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

11.02.06 + 433,24 

Impozit pe mijloacele de transport deținute de 

persoane fizice 

16.02.02.01 +16,00 

Impozit pe mijloacele de transport deținute de 

persoane juridice 

16.02.02.02 +3,00 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de 

către alte instituții de specialitate  

35.02.01.02 +23,00 

Vrasaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare   

37.02.03 +23.405,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare  37.02.04 -23.405,00 

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 

domeniului privat al statului sau al unităților 

administrativ-teritoriale 

39.02.07.00 +5,00 

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 

combustibili petrolieri 

42.02.34.00 +150,00 

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele 

locale pentru programul național de investiții 

Anghel Saligny 

42.02.87 -20.000,00 

Alte subvenții primite de la administrația centrală 

pentru finanțarea unor activități 

43.02.20.00 -24.073,24 

TOTAL INFLUENȚE  -43.400,00 

 

 În structura cheltuielilor au loc următoarele modificări: 

 

Capitol Subcapitol Articol bugetar Influenţe 

Trim. IV 

65.02 Invatamant  65.02.50 Alte cheltuieli 

in domeniul 

invatamantului   

71.01.30 Alte 

active fixe 

-3.000,00 

67.02 Cultura, recreere si 

religie 

67.02.05.01 Sport 71.01.30 Alte 

active fixe 

-2.000,00 

70.02. Locuinte, servicii 

si dezvoltare publica 

70.02.05.01 Alimentare 

cu apa 

71.01.30 Alte 

active fixe 

-3.000,00 

70.02. Locuinte, servicii 

si dezvoltare publica 

70.02.06 Iluminat public 

și electrificări rurale 

71.01.30 Alte 

active fixe 

-2.000,00 

70.02. Locuinte, servicii 

si dezvoltare publica 

70.02.07 Alimentare cu 

gaze naturale in localitati 

71.01.30 Alte 

active fixe 

-2.000,00 

70.02. Locuinte, servicii 

si dezvoltare publica 

70.02.50 Alte servicii in 

domeniile locuintelor  

71.01.30 Alte 

active fixe 

-500,00 
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74.02 Protectia mediului 

 

74.02.05.01 Salubritate  

 

71.01.30 Alte 

active fixe 

 

-400,00 

74.02 Protectia mediului 74.02.06 Canalizarea si 

tratarea apelor reziduale 

71.01.30 Alte 

active fixe 

-10.000,00 

84.02 Transporturi 84.02.03.01 Drumuri si 

poduri  

71.01.30 Alte 

active fixe 

-20.000,00 

87.02 Alte actiuni 

economice  

87.02.04 Turism  71.01.30 Alte 

active fixe 

-500,00 

TOTAL INFLUENTE  -43.400,00 

 

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 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.195 din 22.12.2022 

5ex.CL/BCI 
 

 

 


