ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 70 din 05.05.2016

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinară in data de 05.05.2016
Având în vedere:
Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 4326/25.11.2015
HCJ nr71/27.04.2016 prin care s-a aprobat repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetului local
Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,
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. 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 după cum
urmeaza:
Se majoreaza bugetul local cu suma de 250 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli
A.Veniturile se majoreaza de la:
36.325 mii lei
la
36.575 mii lei
- se majoreaza cod buget 10.02.06- sume defalcate din tva pentru echilibrare cu suma de 250 mii lei.
B.Cheltuielile se majoreaza de la:
36.730 mii lei
la
36.980 mii lei
-se majoreaza cap. 70.02.-Locuinte, servici dezvoltare publica , art.bugetar 81 rambursari de credite, cu suma de 250
mii lei.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului dnul Ardelean
Anton prin serviciul financiar-contabil.
Art. 3 Prezenta se comunică la:
-Instituția Prefectului - judeţul Maramureş;
-Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş;
-Serviciul financiar-contabil;
-Trezoreria Baia Mare;
-Administrația județeana a Finanţelor Publice Maramureş
-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.
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