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JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL   
      

 

                                                               HOTĂRÂREA 

                                                        Nr. 150  din  28.09.2017  

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2017. 

 

 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit  în şedinţă ordinară în data de 28.09.2017  

Având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr. 9540/24.09.2017                                                                                                       

-   Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, 

      -   Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, a Legii nr.7/2017,  Legea 

bugetului asigurarilor de stat pe anul 2017, a prevederilor HCL nr.15/2017 a Consiliului Local 

Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului local pe anul 2017, 

-  În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi 

completările ulterioare, , a Deciziei nr.16/2017 si Decizia 17/2017, emise de seful de 

admnistratie al Admnistratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures cu privire la 

repartizarea sumelor  defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,  

 

          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 2017 atât în partea de venituri cât și de cheltuieli cu suma de 870 mii lei, după cum 

urmeaza: 

 

            -finantarea drepturilor asistentilor persomali ai persoanelor cu handicap grav 

sau indemnizatii lunare in trimestrul III 2017 –rectificare prin majorarea articol 

bugetar 11.02.02. i cf.Deciziei 16/2017 cu suma de 372 mii lei. 

 

           -finantarea stimulentelor educationale acordate copiilor din familii 

defavorizate, in scopul stimularii participarii im invatamantuil prescolar, potivit legii 

248/2015 , re rectifica prin dimunuare cf.Deciziei 17/2017 cu suma de -2 mii lei. 

 

         VENITURI:- rectificare prin majorare buget 2017 cu suma de 870 mi lei la 

-articol bugetar 11.02.02 -repartizarea sumelor  defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraselor, municipiilor cu suma de 370 mii lei 

- articol bugetar 36.02.50 – alte venituri cu suma de 500 mii lei. 

 

        CHELTUIELI:-rectificare prin majorare buget 2017 cu suma de 870 mii lei la:         

 

   -capitol 68.02. asigurari si asitenta sociala –titlul 10  rectificare prin majorare cu 

suma de 172 mii lei si trilul 57 –rectificare prin majorare cu suma de 200 mii lei. 

 

   -capitol 65.02. invatamant-titlul 57 rectificare cu minus 2 mii lei. 

               

                  -capitol 70.02. dezvoltare locală-titlu 81 rambursări credite cu suma de 500 mii lei.           

         

 



 

 

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 

                                                  Gaie Nicolae Marin 

 

                      

                         

 

                                                                                                                                                     

Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                         Bîndilă Călin-Ioan                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Au fost prezenti  13  consilieri din 14  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       . 
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