ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 3 DIN 30.01.2020
cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Tăuţii Măgheraus pe anul 2020
Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţa ordinară la data de
30.01.2020
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului cu privire la proiectul de buget în vederea asigurării
necesarului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020,
 raportul de specialitate elaborat de către Serviciul financiar contabil,
 avizul favorabil al Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat al
oraşului, agricultura, gospodărire orăşenească, protecţia mediului, servicii şi comerţ,
 avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, şi ale art.8 lit.a si art 39 al 3 din L.273/2006
privind publicitatea proiectului de buget .
Luând în considerare prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările
şi completările ulterioare
În baza prevederilor Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 6/2020
a bugetului asigurarilor de stat pe anul 2020,
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 2, lit b și c şi alin.4 lit a. din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă bugetul local al Oraşului Tăuţii-Măgherăuş pentru anul 2020,
inclusiv lista cu obiectivele de investiții, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului
prin serviciul financiar contabil al primariei.
Art. 3 Prezenta se comunica la:
- Prefectura judeţului Maramureş;
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Maramureş;
- Trezoreria Baia Mare;
- Primarul oraşului;
- Serviciul financiar-contabil;
- Se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin afişare

Presedinte de ședință
Bocuț Ancuța

Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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