
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                         
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL     
                

HOTARARE  
Nr. 105 din 30.07.2016 

                                Privind aprobarea unor virari de credite 

 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară  in  data de 30.07.2016  

Având în vedere: 

       Adresa nr. 7155/C/12?01.07.2016 emisa de Institutia Prefectului -Judetul Maramures 

        Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr. 6745/2016  

        Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,  

        În baza prevederilor : 

        Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr.340/2015 legea bugetului asigurarilor de 

stat pe anul 2016, a prevederilor HCL nr.4/2016 a Consiliului Local Tautii Magheraus, pentru aprobarea 

bugetului local pe anul 2016, 

        În baza prevederilor art.19 alin.1 şi alin.2, art. 49 alin 5 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 urmatoarele virari de credite bugetare: 

- cap.51.02.  „ autoritati publice ” subcapitol 54.02.10. servicii publice de evidenta a populatiei 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

100101 Salarii de baza 20,00  

100106 Alte sporuri  20,00 

 Total influente 20,00 20,00 

 

cap.54.02.  „ alte servicii publice generale ” subcapitol 51.02.01.03. autoritati executive 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

100101 Salarii de baza  2,00 

100106 Alte sporuri  1,00 

100301 Contributii de asig.sociale  1,00 

200101 Furnituri de birou 2,00  

2013 Pregatire profesionanala 2,00  

 Total influente 4,00 4,00 

 

 

 



cap.54.02.  „alte servicii generale subcapitol 54.02.05 fd de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

50.04 Fond de rezerva bugetara   50,00 

 Total influente  50,00 

 

cap.61.02.  „ ordine publica si siguranta nationala 61.02.03.04.politia comunitara 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

200105 Combustibili si lubrifianti 30,00  

2002 Reparatii curente 20,00  

 Total influente 50,00 0,00 

 

cap.67.02.  „Cultura religie,sport” subcapitol 67.02.03.06.casa de cultura 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 100,00  

 Total influente 100,00 0,00 

 

cap.68.02.  „ asigurari si asitenta sociala” subcapitol 68.02.05.02.asitenta sociala in caz de invaliditate 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

100101 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  7,00 

570201 Ajutoare socilale –indemnizatii de handicap  8,00 

 Total inflente  15,00 

 

cap.68.02.  „ asigurari si asitenta sociala” subcapitol 68.02.50.50.alte  cheltuieli in domeniului  social 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

570201 Ajutoare socilale in numerar 15,00  

 Total influente 15,00 0,00 

 

 

 

cap.70.02.  „ locuite servicii si dezvoltare publica” subcapitol 70.02.06 Iluminat public 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

200103 Incalzit iluminat 100,00  



 Total influente 100,00 0,00 

 

cap.74.02.  „ protectia mediului” subcapitol 74.02.05  salubritate 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

200530 Obiecte de inventar 50,00  

 Total influente 50,00 0,00 

 

cap.87.02.  „ alte actiuni economice” subcapitol 87.02.50.alte  actiuni economice 

mii lei 

Art.bugetar explicatia Virari cu 

minus (-) 

Virari cu plus 

(+)  

203030 Alte cheltuieli 50,00  

700130 Alte investitii  300,00 

 Total influente 50,00 300,00 

 

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului D-nul 

Ardelean Anton prin serviciul financiar-contabil. 

 

            Art.3.    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 

                                                                     Marinescu Dumitru 

  

                                                                                                             Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                           Bindila Calin Ioan         
        

                                                                   

      

 

 

 

 

                                                           

Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie  

Adoptata cu unanimitate . 

Nr .105 /30.07.2016        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                              

 



 

 

 


