ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 88 din 30.04.2020
Privind aprobarea unor virări de credite în cadrul bugetului local al orațului Tăuții Măgherăuș, pe anul
2020.

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.04.2020
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 4773/27.04.2020 ,
- 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, a prevederilor HCL nr.3/2020 a Consiliului
Local Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului local pe anul 2020,
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. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a din
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba virarea de credite în component veniturilor din cadrul bugetului local al
orasului Tăuții Măgherăuș, pe anul 2020, după cum urmează:
mii lei
INDICATORI

Cod venit

Cote defalcate din impozitul
pe venit

04.02.01

Impozit si taxa pe cladiri de la
persoane juridice

07.02.01.0

Virari

cu (+)

cu (-)

Trim.

Trim.

II

II
-17,00

+17,00

2

TOTAL INFLUENTE



Virari

+17,00

-17,00

In componenta cheltuielilor au loc urmatoarele virari de credite:
mii lei
Virari cu „+”

Capitol
61.02
Ordine
publica si
siguranta

Subcapitol
61.02.05 Protectie
civila si protectia
contra incendiilor

Articol bugetar
20.01.30 Alte bunuri si
servicii pentru intrtetinere
si functionare

Trim. I

Trim. II

+150,00

+300,00

TOTAL
INFLUENTE

nationala
65.02
Invatamant

65.02.04.02
Invatamant secundar
superior

59.01 Burse

TOTAL

+40,00

+150,00

+340,00

Virari cu „-”
Trim. I

Trim. II

54.02 Alte
servicii
publice
generale

54.02.05 Fond de
50.04 Fond de rezerva
rezerva bugetara la
bugetara la dispozitia
dispozitia autoritatilor autoritatilor locale
locale

-50,00

-50,00

67.02
Cultura
recreere si
religie

67.02.03.06 Case de
cultura

20.30.30 Alte cheltuieli cu
bunuri si servicii

-100,00

-50,00

70.02
Locuinte,
servicii si
dezvoltare
publica

70.02.03.30 Alte
cheltuieli in domeniul
locuintelor

20.30.30 Alte cheltuieli cu
bunuri si servicii

-50,00

70.02
Locuinte,
servicii si
dezvoltare
publica

70.02.50 Alte servicii 20.01.30 Alte bunuri si
in domaniul
servicii pentru intrtetinere
locuintelor, serviciilor si functionare
si dezvoltarii
comunale

-190,00

TOTAL

-150,00

-340,00

+490,00
TOTAL
INFLUENTE

-490,00

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului TăuţiiMăgherăuş, 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
Gherasim Călin-Ioan

Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
Nr. 88 din 30.04.2020
5 ex. CL/BCI

