
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL         

 
  HOTĂRÂREA 

Nr. 197 din  24.07.2017  
Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2017. 

 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit  în şedinţă extraordinară în data de 24.11..2017  

Având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr.  12387/22.11.2017.                                                                                                      

-   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 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  bugetului local al orasului Tăuții Măgherăuș prin virare de credite,  după cum 

urmeaza: 

 

Capitol Subcapitol Articol bugetra Virari cu + Virari cu - 

67.02 Cultura, 

recreere si religie, 

    

 67.02.03.02 

Biblioteci publice, 

comunale, 

orasenest, 

municipale 

20.01.30 - Alte 

bunuri si servicii 

pentru intretineri si 

functionare 

 

 -10,00 

51.02 Autoritati 

publice si actiuni 

externe 

51.02.01.03 

Autoritati executive 

20.06.02 Deplasari 

in strainatate 

+10,00  

67.02 Cultura, 

recreere si religie, 

67.02.03.06 Case 

de cultura 

71.01.30 Alte active 

fixe 

 -350,00 

55.02. Tranzactii 

privind datoria 

publica si 

imprumuturi 

55.02. Tranzactii 

privind datoria 

publica si 

imprumuturi 

30.01.01 Dobanzi 

aferente datoriei 

publice interne 

directe 

+50,00  

70.02. Locuinte, 

servicii si 

dezvoltare publica 

70.02.50 Alte 

servicii in domeniul 

locuintelor, 

serviciilor si 

dezvoltare 

81.02.05 

Rambursari de 

credite aferente 

datoriei publice 

externe 

+300,00  

Total influente   +360,00 -360,00 

 

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 13  in functie 
Adoptata cu  unanimitate                       

Nr .197/24.11.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


