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HOTARARE
                 Nr. 129 din 01.09.2016

               
Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinară in data de 01.09.2016 
Având în vedere:
         Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr. 7915/29.08.2016 
         Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,
         Adresa CJ Maramures nr. 7394/24.08.2016, inregistrata la Primaria orasului Tautii Magheraus cu nr. 
7944/29.04.2016 
         Decizia nr.12/2016  sume  pentru plata salariilor pentru cadre didactice invatamantul preunivesitar de stat, 
emisa de seful de admnistratie al Admnistratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures
       În baza prevederilor :
       Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr.340/2015 legea bugetului asigurarilor de stat 
pe anul 2016, a prevederilor HCL nr.4/2016 a Consiliului Local Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului 
local pe anul 2016,
        În baza prevederilor art.19 alin.1 şi alin.2 al Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările 
şi completările ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Tautii Magheraus pe anul 2016 dupa cum urmeaza:

 RECTIFICARE BUGETARA:

 -Se retifica veniturile  bugetului local cu suma de 20 mii lei  la art.bug.43.02.30  cote defalcate din

impozitul pe venitul CJ pentru finantarea invatamantului preuniversitar cu suma de 20 mii lei.

-Se retifica veniturile  bugetului local cu suma de 232 mii lei  la art.bug.11.02.02 cu suma de 232  mii lei.

RECTIFICARE CHELTUIELI

       -se rectifica cheltuielile bugetului local cu suma de 252  mii lei la cap.65.02.Invatamant titlul 10 cheltuieli cu

salarii 232 mii lei si titlul 57 cu 20 mii lei..

RETRIMESTRIALIZARE VENITURI:

 Se retrimestrializeaza cod bugetar:04.02  cote si sume defalcate din impozitul pe venit:  cu suma de

1000 mii lei, respectiv se aduce din trimestrul IV in trimestrul III.

  RETRIMESTRIALIZARE CHELTUIELI:

         Se retrimestrializeaza urmatoarele capitole bugetare:

                                         Mii lei
Capitolul bugetar suma
51.02.autoritati  publice 259,50
54.02.alte servicii publ.ice gen.   17,00
55.02.tranzactii , datoria publica     2,80
61.02.ordine si siguranta nat.  -17,00



67.02 cultura recreere,religie   91,70
68.02asigurari, asitenta generala 248,00
70.02.locuinte,servicii dezv.locala 250,00
74.02.protectia mediului   30,00
80.02.actiuni economice   68,00
84.02.transporturi   50,00

      cu suma de 1000 mii lei, respectiv se aduce din trimestrul IV in trimestrul III.

       
   VIRARI DE CREDITE BUGETARE:

            CAP.61.02.Ordine si siguranta nationala subcapitol 61.02.03.04. Politie locala au loc urmatoarele virari de
credite: se diminueaza art.100301 CAS cu suma de 1 mii lei , se majoreaza art.100303 contributii asigurari de
sanatate cu suma de 1 mii lei.
   

   .
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş, dl Anton
Ardelean serviciul Financiar Contabil.
Art.3  Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Maramures;
- Primarul orasului Tautii Magheraus;
- Serviciul Financiar Contabil
- Trezoreria Baia Mare;
- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures
- Se face publică prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bonti Iosif

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
                                                                                                                                 Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate de voturi 
Nr.129/ 01.09.2015                                  
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