
 
 
R O M Á NIA 
SZATMÁR MEGYE 
MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA  
 

43/2019-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
 Mezőterem község 2019-es évi helyi költségvetésének kiigazításáról 

 
Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2019. december 30-ra összehívott azonnali ülésén;  

Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, tekintettel  
a  3608/05.12.2019-es számú határozattervezetre, amelyet Mezőterem község polgármestere indítványozott a 
3816/ 30.12.2019-es sz. előterjesztésében, valamint annak a 3810/24.12.2019-es sz. alatt iktatott szakosztályi 
véleményezések, és a Helyi Tanács 1, 2 , 3-as szakbizottságainak., 3836,.3837 és3838/30.12.20-es számú 
jóváhagyó beszámolóira, 
 Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó jogszabályzási normákra vonatkozó, újraközölt utólag 
módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira, 

Tekintettel, 
az 50/15.03.2019-es számú, 2019-es évi  állami költségvetési törvény rendelkezéseire,   

 Az utólag módosított és kiegészített 273/2006-os számú közpénzügyi Törvény 19. cikkely (1) bekezdés b) 
betűje előírásaira,  
 
Az  57/2019-es közigazgatási kódex 129-es cikkely (1), (2), (4) bekezdés a) betűje, 
a közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely, (1) bekezdés a) 
betűje, és  a 196. cikkely (1) bekezdés a) betűje alapján: 
 

Mezőterem község község helyi tanácsa,  
 
 

ELHATÁROZZA:  
 

1. Cikkely- Jóváhagyja Mezőterem község helyi költségvetésének kiigazítását a a 2017-es évre, 
melynek szintje 4.485.000 lei  lej a jövedelem oldalon és 4.485.000 lej a költségoldalon a jelen 
Határozat szerves részét képező Függelékben foglaltak szerint  

2. Cikkely -  A saját jövedelem megállapítása, követése és bevételezése a Könyvelési, adó- és helyi 
illetékek, és közbeszerzési részleg személyzetére hárul, az érvényben levő törvények szerint. 

3. Cikkely- Meghatalmazza a község polgármesterét, hogy 2019., december 31.-ig átcsoportosítsa az 
összegeket költséghelyek szerint, és amennyiben elköltetlen összegek maradnak, használja fel a 
leghatékonyabban azokat. Az így módosult 1. sz. Melléklet szerves része jelen szerződésnek. 

4. Cikkely – Jelen határozat végrehajtásával megbízza Mezőterem község polgármesterét, és a 
könnyviteli pénzügyi osztályt. 

5. Cikkely - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, Szatmár 
Megye Prefektúrájával, a polgármester hivatal keretében működő Könyvelőségi-pénzügyi osztállyal, 
közzé teszik a község www.tiream.ro  honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára.  

 
                                        
  
Mezőterem, 2019 december 30. 

 
             Űlésvezető elnök,                                      Ellenjegyzi, 
             Băbţan Dorel, helyi tanácsos                    Maria Grigoraş községi jegyző 

 

http://www.tiream.ro/


 
Jelen határozatot lözigzagatási kódexről hozott 57/2019-ess sz. Sürgősségi Kormányrendlete 139-es 
cikkelyének (1) bekezdésében foglatak szerint fogadták el. 
              

     A hivatalban levő tanácsosok száma__11                                          Mellette szavazott   11 
     A jelenlevő tanácsosok száma _____   10                                           Ellenszavazat nem volt 
     Hiányzó tanácsosok száma :   _______ 01                                           Tartózkodás nem volt 
    A vitán és a szavazáson résztvevő tanácsosok száma 10.   

           
 
 
 

A 43/30.12./2019-es számú Hatrozat MELLÉKLETE:  
 
„R O M Â N I A   
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                       Anexa ,la HCL.Nr.43/30.12./2019 
      T I R E A M                                                   
 

BUGETUL 
LOCAL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  AL COMUNEI TIREAM,  

 PE ANUL 2019, RECTIFICAT 
 

                   D E N U M I R E  Buget  
aprobat 

- lei - 

Influenţe  
(+/-) 
- lei - 

Buget rectificat 
- lei - 

TOTAL  VENITURI 4.343.000 +142.000 4.485.000 

Venituri proprii   651.000 -   651.000 

Cote defalcate din impozitul pe venit,(cod 04.02.01) 320.000 - 320.000 

Sume  alocate din cote defalcate din impoyitul pe 
venit ( cod 040204)  

 
305.000 

 
- 

 
305.000 

Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 
judeţean (cod 040205) 

 
450.000 

 
- 

 
450.000 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor  
descentralizate (cod 11.02.02) 

 
133.000 

 
- 

 
133.000 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrare (cod 
11.02.06) 

 
2.017.000 

 
+142.000 

 
2.159.000 

Subvenţii de la alte administraţii (ajutorului  pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne ) 

 
18.000 

 
- 

 
18.000 

Sume alocate din bugetul AFIR 225.000 - 225.000 

Excedent/deficit al bugetului local  216.000 - 216.000 

Subvenţii de la alte administraţii(pentru PUG) 
 (cod 42.05.00) 

8.000 - 8.000 

 T O T A L    C H E L T U I E L I  4.343.000 +142.000 4.485.000 

   d.c. Capitolul     

* (51) Administraţia publică 1.137.000 - 1.137.000 

* (54) Alte Servicii publ.   55.000 - 55.000 

* (61) Pază  100.000 - 100.000 

* (65) Învăţământ 156.000 - 156.000 

*(67)  Cultură , recreere şi religie 445.000 - 445.000 

*(68)  Asistenţă Socială 1.261.000 - 1.261.000 

*(70) Gospodărire comunală 356.000 - 356.000 



*(74) Protecţia Mediului  95.000 - 95.000 

*(84) Transporturi  ( drumuri,străzi) 738.000  +142.000 880.000 

 
Tiream, la  30 decembrie  2019  

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 
              Consilier local:Babtan Dorel                      Secretar general:jr. Maria Grigoraş 
 

Red./Tehn.M.G. 
5.Exemplare originale 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) din  O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
          Total consilieri în funcţie ____________11                                        Voturi pentru __________11 

Nr. total al consilierilor prezenţi ____  11                                        Voturi împotrivă _______  nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi _____  0                                          Abţineri _____________  nu sunt 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   11 » 


