
R O M Â N I A   
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M 
                                        
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 1/2016 
privind aprobarea contului  de  execuţie  al bugetului  propriu  de venituri şi cheltuieli  al 

Comunei Tiream pe trimestrul  IV, anul 2015 

 
        Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016, 

            Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum si rapoartele de aviz favorabil  ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tiream, nr. 1  nr.2 şi nr.3 ; 
          Luând în considerare  prevederile  Secţiunii nr. 4, art. 49, alin.(12), respectiv art. 57, 
alin   21 din Legea finanţelor publice locale Nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015,Nr.186/29.12.2014, 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b) si alin. (4) lit. a) precum şi ale art. 45, alin.( 
2), 
 lit .a), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :   
                                                                                                                                          
 Art.1. - Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe 
trimestrul IV al anului 2015, la nivelul sumei de 4.059.096,75 lei la partea de venituri  şi  la 
nivelul sumei de  3.894.319,24 lei la partea de cheltuieli, conform anexei la prezenta 
hotărâre,în structura prevăzută în legea bugetului de stat pe anul 2015,  din care la  :                

               a) Secţiunea de funcţionare                                                                                                                                     
                  •   2.982.118,51 lei  la partea de venituri, şi  
                  •  2.861.124,93 lei  la partea de cheltuieli;                                                                                                                                       

 excedent de 120.993,58 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre,   
în structura prevăzută în legea bugetului de stat  pe anul 2015,                                                                                                

b) Secţiune de dezvoltare : 

          •  1.076.978,24 lei  la partea de venituri, şi 

 1.033.194,31 lei partea de cheltuieli  cu un excedent de 43.783,93 lei  
conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului de stat  
pe anul 2015.                                                                                                                                                       
           Art.2. - De modul cum s-au cheltuit  sumele răspunde primarul comunei  şi 
compartimentul de specialitate din cadrul  aparatului de specialitate al primarului  comunei                              
Tiream.    
     Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Tiream,în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului 
judeţului Satu Mare,Compartimentului contabilitate,D.G.F.P.Satu Mare se publică pe sit-ul 
www.tiream.ro ,Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei. 

 

Tiream, la  29 ianuarie 2016 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
           Consilier local : Man Niculae                        Secretar:jr. Maria Grigoraş 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA   T I R E A M  
     - P R I M A R - 
Nr. 38 din 08.01.2016 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al 

Comunei Tiream pe trimestrul  IV , anul 2015 

 
          Având în vedere prevederile art.63 alin.(1) lit.c) ,alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, 
          Luând în considerare  prevederile  Secţiunii nr. 4, art. 49, alin.(12), respectiv art. 57, 
alin   21 din Legea finanţelor publice locale Nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
         În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015,Nr.186/29.12.2014,          
 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
        În temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b) si alin. (4) lit. a) precum şi ale art. 45, alin.( 2), 
 lit .a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  :        
                                                                                                                                                                                              
 Art.1. - Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe 
trimestrul IV al anului 2015, la nivelul sumei de 4.059.096,75 lei la partea de venituri  şi  la 
nivelul sumei de  3.894.319,24 lei la partea de cheltuieli, conform anexei la prezenta 
hotărâre,în structura prevăzută în legea bugetului de stat pe anul 2015,  din care la  :                

               a) Secţiunea de funcţionare                                                                                                                                     
                  •   2.982.118,51 lei  la partea de venituri, şi  
                  •  2.861.124,93 lei  la partea de cheltuieli;                                                                                                                                       

 excedent de 120.993,58 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre,   
în structura prevăzută în legea bugetului de stat  pe anul 2015,                                                                                                

b) Secţiune de dezvoltare : 

          •  1.076.978,24 lei  la partea de venituri, şi 

 1.033.194,31 lei partea de cheltuieli  cu un excedent de 43.783,93 lei  
conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului de stat  
pe anul 2015.                                                                                                                                                       
           Art.2. - De modul cum s-au cheltuit  sumele răspunde primarul comunei  şi 
compartimentul de specialitate din cadrul  aparatului de specialitate al primarului  comunei                              
Tiream.    
     Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Tiream,în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului 
judeţului Satu Mare,Compartimentului contabilitate,D.G.F.P.Satu Mare se publică pe sit-ul 
www.tiream.ro ,Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei. 

 
Tiream , la 8 ianuarie 2016 

 
                                            I N I Ţ I A T O R, 
                                                PRIMAR, 
                                        dl.Schvegler Arpad 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
 -  P R I M A R - 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului  de  execuţie  al  Bugetului local de 

venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  IV , anul 2015 
 

  În conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.c) şi ale alin.(4) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,” Primarul întocmeşte proiectul  
bugetului local  şi contul de încheiere  al exerciţiului bugetar  şi le supune  spre aprobare 
consiliului local „   
 Potrivit prevederilor Secţinii nr. 4, art. 49, alin. (12) din  Legea finanţelor publice nr. 
273/2006, actualizată „Alin (12) În lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si 
cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au 
obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile 
deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului 
imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul 
de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului: 
   a) sa nu inregistreze plati restante; 
   b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor 
restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.”                                                            
 Având în vedere prevederile legale enunţate  mai sus, în temeiul Legii bugetului de 
stat pentru anul 2015, nr Nr.186/29.12.2014, şi a prevederilor art.36, alin.2, lit. b şi al. 3 lit. a, 
precum şi art. 45, al. 2 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001, republicată, 
propun spre aprobarea consiliului local ,proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului   
de  execuţie  al bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  IV , 
anul 2015, la nivelul sumei de  4.059.096,75 lei la partea de venituri şi la nivelul sumei de 
3.894.319,24 lei la partea de cheltuieli, conform anexei la prezenta  hotărâre, în structura 
prevăzută în legea bugetului pe anul 2015,    din care la  :                                                                                                                    
 a) Secţiunea de funcţionare :                                                                                                      
•  2.982.118,51 lei  la partea de venituri, şi                                                                                 
•  2.861.124,93 lei   la partea de cheltuieli,conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în 
structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2015, cu un excedent de 120.993,58lei                                                                                             
           b) Secţiune de dezvoltare : 
• 1.076.978,24 lei  la partea de veniturii ,şi                                                                                  
• 1.033.194,31 lei  la partea de  cheltuieli , conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre,  în 
structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2015, cu un excedent de 43.783,93 lei.                                                                                                                                                   
    Excedentul de plată  de 120.993,58  lei  aferent secţiuni de funcţionare  şi excedentul 
de plată de 43.783,93 lei   aferent secţiuni de dezvoltare  reprezintă sume neutilizate  în anul 
2015 ,care se reporteaza in exercitiul financiar pe anul 2016  şi se utilizează,în baza 
hotărârilor autorităţilor deliberative, pentru  acoperirea temporara a golurilor de casa 
provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunilor de funcţionare si dezvoltare 
în anul curent,  în limita  acestei sume,  
 
                Tiream, la 8 ianuarie 2016 

                                                 PRIMAR, 
                                             dl.Schvegler Arpad 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale,achiziţii publice  
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului  de  execuţie  al bugetului  propriu  de 

venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  IV , anul 2015 
 

          Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  
Tiream, prin contabil Veres Boriska , în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, formulez prezentul raport cu privire la 
proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contului  de  execuţie  al bugetului local de 
venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  IV , anul 2015, 
 În conformitate cu prevederile Secţiunii nr. 4, art. 49, alin 12 din Legea nr. 273/2006, 
actualizată a finanţelor publice locale,”Alin.(12) În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru 
trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali 
de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către 
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia 
bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport 
cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul 
anului: 
a) să nu înregistreze plăţi restante; 
b)diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero”                                                                                      
 Având în vedere prevederile legale enunţate  mai sus,  sunt supuse aprobării 
consiliului local prin proiectul de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie  al 
bugetului local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  IV , anul 2015, 
următoarele sume :                                                                                                                     
 - suma de  4.059.096,75 lei la partea de venituri  
           -  suma de 3.894.319,24 lei la partea de cheltuieli, conform anexei la prezenta  
hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2015, din care la  :                                                                                                                    
 a) Secţiunea de funcţionare :                                                                                                      
•  2.982.118,51 lei  la partea de venituri, şi                                                                                 
•  2.861.124,93 lei   la partea de cheltuieli,conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în 
structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2015, cu un excedent de 120.993,58lei                                                                                             
           b) Secţiune de dezvoltare : 
• 1.076.978,24 lei  la partea de veniturii ,şi                                                                                  
• 1.033.194,31 lei  la partea de  cheltuieli , conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre,  în 
structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2015, cu un excedent de 43.783,93 lei.                                                                                                                                                   
     Excedentul de plată  de 120.993,58  lei  aferent secţiuni de funcţionare  şi 
excedentul de plată de 43.783,93 lei   aferent secţiuni de dezvoltare  reprezintă sume 
neutilizate  în anul 2015 ,care se reporteaza in exercitiul financiar pe anul 2016  şi se 
utilizează,în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, pentru  acoperirea temporara a golurilor 
de casa provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunilor de funcţionare si 
dezvoltare în anul curent,  în limita  acestei sume,  
 
                Tiream, la 8 ianuarie 2016 
                                                             Contabil, 
                                                            Veres Boriska 
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