
 

                                                                                                                                                                                                
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                             HOTĂRÂREA  

                                                           NR. 181  din 16.12.2016                

            Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016 

 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată  în şedinţă extraordinară în data de 

16.12.2016  

Având în vedere: 

       -  Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr.          din 15.12.2016 

      -  Deciziile nr.32,33,34/2016 emise de seful admnistratie al Admnistratiei Judetene a 

Finantelor Publice Maramures, avand in vedere prevederile OUG 86/2016 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2016 si adresa Ministerului de Finante Publice nr.419370/2016 

      -   Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, 

      -   Prevederile 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.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. 
 

 

                                                                        HOTARASTE 
 

Art. 1 Se aproba rectificarea prin majorare  a  bugetului local al orasului Tautii Magheraus pe 

anul 2016   cu suma de            mii lei, dupa cum urmeaza: 

 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL : 

 

Veniturile bugetului local se majorează cu suma de 100 mii lei, respectiv: 

1. Se majorează articolul bugetar 11.02.06. sume defalcate din taxa adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor cu suma de 100 mii lei. 

 

          CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: 

 

          Cheltuielile bugetului local se majorează cu suma de 100 mii lei, respectiv: 

1. Cap. 51.02.. Autorități publice și acțiuni externe: se rectifică prin majorarea 

cheltuielilor de funcționare cu suma de 50 mii lei aferent titlului 20. Bunuri și 

servicii. 

Cap. 65.02. Învățământ: se rectifică prin majorarea cheltuielilor de funcționare cu suma 

de 50 mii lai aferent titlului 



 

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

Măgherăuş, dl Anton Ardelean prin serviciul Financiar Contabil. 

 

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Maramures; 

- Primarul orasului Tautii Magheraus; 

- Trezoreria Baia Mare; 

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures 

- Se face publică prin afişare 

 

 

 

                                                         Presedinte de ședință 

                                                               Bihari  Iosif 

 

  

                                                                                  

 

 

         

                                  

 

                                                                                                                                  

Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                            

Bindila Calin Ioan    

 

 

 

 

 Au fost prezenti  14  consilieri din 15  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                     . 
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