
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

             

      HOTĂRÂREA 

                                   Nr. 119   din  10.08.2016 

 

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016 

 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinară in data de 10.08.2016  

Având în vedere: 

         Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr. 7321/08.08.2016  

         Nota de fundamentare  nr. 2139/19.07.2016 a Liceului Tehnologic ,, Traian Vuia” Tăuții 

Măgherăuș; 

         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 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 prin 

majorare cu  suma de 1000 mii lei după cum urmeaza: 

         - veniturile se majoreaza la suma de:                               37.575 mii lei 

         -cheltuielile se majoareaza la suma de:                            37.980 mii lei  

 

 

VENITURI: 

 

 Majorari venituri: 

     

 -se majoreaza art.bugetar 36.02.50 cu suma de 1.000 mii lei 

 

 

Retrimestrializare venituri  

 

Art.bugetar: 16.02.02.02-impozitul pe miloace de transport persoane juridice: 

 

 

Aprobat: 

An2016                           TR.I           TR.II         TR.III         TR.IV 

260                                   40               140              40                40 

Retimestrializat: 

260                                   40               140              65                15 

 

Art bugetar: 30.02.05.30 –venituri din concesiuni: 

 

Aprobat: 



An2016                           TR.I            TR.II            TR.III              TR.IV 

810                                  130              413.90            110                156.10 

Retimestrializat: 

810                                  130              413.90            260                    6.10 

 

 

CHELTUIELI: 

 

 

 

     Cap.51.02.Autoritati publice si actiuni externe: subcapitol 51.02.01.03 Autoritati executive: se 

fac virari de credite in minus de 135 mii lei de la : 

                Titlul 10 cheltuili cu salarii:                                            - 70 mii lei 

                Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                           - 65 mii lei 

 

 

    Cap.61.02.ordine publica si siguranta nationala: subcapitol 61.02.04 politie comunitare: se fac 

virari de credite in minus de 90 mii lei de la : 

                Titlul 10 cheltuili cu salarii:                                            - 70 mii lei 

                Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                           - 20 mii lei 

 

 

   Cap.61.02.ordine publica si siguranta nationala: subcapitol 61.02.05 protectia contra 

incendiilor: se fac virari de credite in minus de 20 mii lei de la : 

                Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                           - 20 mii lei 

 

    Cap.65.02.invatamant: subcapitol 65.02.04.02 invatamant secundar superioar: se fac virari de 

credite prin majorare de 110 mii lei de la : 

                Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                          + 110 mii lei 

 

 

    Cap.67.02.cultura, religie, sport: subcapitol 67.02.03.02 bibioteca: se fac virari de credite in 

minus de 40 mii lei de la : 

                Titlul 10 cheltuili cu salarii:                                            - 27 mii lei 

                Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                           - 13 mii lei 

 

 

  Cap.67.02.cultura, religie, sport: subcapitol 67.02.03.03 muzee: se fac virari de credite in minus de 

40 mii lei de la : 

                Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                           - 40 mii lei 

 

  Cap.67.02.cultura, religie, sport: subcapitol 67.02.05.01 sport: se fac virari de credite prin 

majorare de 70 mii lei de la : 

                Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                           + 70 mii lei 

 

 

  Cap.67.02.cultura, religie, sport: subcapitol 67.02.50 alte servicii in domeniul culturii, recreerii 

si religiei: se fac virari de credite prin majorare de 1175 mii lei de la : 

                 Cheltuili de functuionare:                                                  -       30 mii lei 

                 Titlul 70 cheltuieli cu investitii :                                       +  1.205 mii lei                            

 

 

 

 

 



 

 

  Cap.70.02.locuinte, servicii si dezvoltare publica:subcapitol 70.02.06 iluminat public: se fac 

virari de credite in minus de 20 mii lei de la : 

                 Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                           - 20 mii lei 

 

 

Cap.70.02.locuinte, servicii si dezvoltare publica:subcapitol 70.02.20 alte servicii: se fac virari de 

crediteprin majorare  de 20 mii lei de la : 

                 Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                           + 20 mii lei 

 

Cap.74.02.Protectia mediului: subcapitol 74.02.05.01 salubritate: se fac virari de credite in minus 

de 30 mii lei de la : 

                 Titlul 20 cheltuili cu bunuri si servicii:                           - 30 mii lei 
 

Art.4.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului D-nul 

Ardelean Anton prin serviciul financiar-contabil. 

            Art.5.    Prezenta se comunică la: 

  -Instituția Prefectului - judeţul Maramureş; 

  -Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

  -Serviciul financiar-contabil; 

  -Trezoreria Baia Mare; 

  -Administrația județeana  a Finanţelor Publice Maramureş 

                        - Liceul Traian Vuia Tautii Magheraus 

                        -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 15 consilieri din 15 in functie 

Adoptata cu  unanimitate                     . 

Nr . 119/10.08.2016        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                              

 

 


