
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                             
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL                                                                       
                                                             HOTĂRÂRE 

    Nr. 77  din  31.05.2016 
 

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016 
 
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinară, de indata,  marti  
31.05.2016  
Având în vedere: 
         

-  Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr 4902/23.05.2016 

- Decizia nr. 10/2016 (retrimestrializare sume plata salariilor pentru cadre 
didactice invatamantul preunivesitar de stat) , emisa de seful de admnistratie 
al Admnistratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures precum  

-  adresa nr.1398 / 18.05.2016 a Liceul Tehnologic Traian Vuia-Tautii 
Magheraus,  prin care solicita retrimestrializare pentru cap.I. salarii. 

       Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, 
        În baza prevederilor art.19 alin.1 şi alin.2 al Legii 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu  modificările şi completările ulterioare. 
        Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit. a  art. 45 (2) lit.a, art.115 alin.1 lit b,  din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu  modificarile şi completarile 
ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1   Se aprobă rectificarea bugetului Local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe anul 
2016  după cum urmeaza:   
          Rectificare prin majorare a veniturilor bugetului local dupa cum urmeaza: 

1.art.bugetar 07.02.02.02-Impozit pentru taxa pe teren persoane fizice cu suma de 22 mii lei 

2.art.bugetar 07.02.02.03-Impozit pentru taxa pe teren intravilan  cu suma de 50 mii lei. 

3.art.bugetar 16.02.02.01-Impozit pentru taxa pe mijloace de transport persoane fizice cu suma de 25 

mii lei.. 

4.art.bugetar 16.02.02.02-Impozit pentru taxa pe mijloace de transport persoane juridice  cu suma de 

100 mii lei.. 

5.art.bugetar 30.02.05.30-alte venituri din inchirieri si concesiuni cu suma de 200 mii lei. 

Total majorari 600 mii lei 

 

          Rectificare prin diminuare  a veniturilor bugetului local dupa cum urmeaza: 

1.art.bugetar 42.02.65.- Finatare Program National de Dezvoltare cu suma de 600 mii lei 

Total diminuari 600 mii lei 

 

           Art. 2    Se aproba retrimestrializarea  veniturilor si cheltuililor bugetului local cu suma de 150 

mii lei astfel: 

Venituri: 



1.art.bugetar 11.02.02.-Sume deflacate  din taxe pe valoarea adaugata se retimestrilizea cu suma de 

150 mii lei din trimestrul IV in trimestrul II. 

Cheltuieli: 

1.Cap.65.02 Invatamant ,subcapitol 65.02.04.02-Invatamant secundar superior: se retimestrilizeaza 

cu suma de 150 mii lei din triemstrul IV in Triestrul II. Capitolul I. –salarii. 

 
           Art. 3    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
oraşului dl Ardelean Anton prin serviciul financiar-contabil. 
           Art. 4    Prezenta se comunică la: 
  -Instituția Prefectului - judeţul Maramureş; 
  -Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 
  -Serviciul financiar-contabil; 
  -Trezoreria Baia Mare; 
  -Administrația județeana  a Finanţelor Publice Maramureş 

       -prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Consiliului local al Oraşului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al 
Primăriei Oraşului Tautii Magheraus. 
 

                                                             Presedinte de ședință 
                                                                     Zaharie Vasile 

  
                                                                                                             Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  unanimitate  
Nr . 77/31.05.2016        
3 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                            
 


