
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.3/2016 
privind alocarea  unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de cult din comuna 

Tiream 

  
 Consiliul Local al Comunei Tiream, reunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016;  
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul  favorabil al 
comisiei  de specialitate  nr.1 , nr.2 şi nr.3  a Consiliului local al comunei Tiream;, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 În conformitate cu  prevederile art.3 alin.(2) coroborate cu prevederile art.21  alin.(2) şi 
a art.22 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Văzând  prevederile HCL.nr.2 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea  bugetului  local 
de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2016, prin care s-a alocat suma de 38.000 
lei  pentru unităţile de cult din raza comunei Tiream, 
 În temeiul prevederilor  art.36 alin.(2) ,lit.b), alin.(4) lit.a),alin.(6) lit.a),  pct.19,lit.c), 
coroborate cu prevederile art.45 alin. (2) ,lit.a)  şi a  art.115 alin.(1) ,lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. - Consiliul local  aprobă alocarea sumei de 38.000 lei  din Bugetul local  de 

venituri şi cheltuieli  al comunei  pe anul 2016 ,din disponibilul de la  Capitolul  67 
”Cultură”,către unităţile de cult din comuna Tiream,după cum urmează : 
                  Parohia Ortodoxă Tiream , suma de ……………….…. 18.500 lei ; 
                Parohia Romano – Catolică Tiream, suma de …………. 5.500 lei , 
                Parohia Ortodoxă  Vezendiu , suma de ………………… 5.500 lei; 
                Parohia Ortodoxă Portiţa, suma de……………………… 5.500 lei.                       
      Biserica Reformată Tiream, suma de …………………….1.500 lei; 
                Biserica Creştină Baptistă , suma de ……………………. 1.500 lei   
                        Total suma de :……………………………………………..38.000 lei 
           Art.2.- Reprezentanţii legali ai unităţilor de cult  enunţate la art.1 răspund pentru modul 
de utilizare  a sumelor acordate , în conformitate cu dispoziţiile legale  în domeniu fiscalităţii. 

Art.3.  - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de primarul comunei 

Tiream şi  Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale şi achiziţii publice  
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului  comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare,  Unităţilor de cult enunţate la art.1, se publică pe site -ul 
www.tiream.ro şi 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  
JUDETUL SATU MARE                                                                     
COMUNA  TIREAM                                                                           
 - P R I M A R -                                                                                                               
Nr.128  din 22.01.2016 

 

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind alocarea  unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de cult din comuna Tiream 

 
 Având âîn vedere prevederile   art.63 ,alin. (1) lit.c) şi a alin.(4) lit.a)  din Legea nr. 
215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În conformitate cu  prevederile art.3 alin.(2) coroborate cu prevederile art.21  alin.(2) şi 
a art.22 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Văzând  prevederile HCL.nr……. din  ...ianuarie 2016 privind aprobarea Bugetului  
local de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2016, prin care s-a alocat suma de  
38.000 lei  pentru unităţile de cult din raza comunei Tiream, 
 În temeiul prevederilor  art.36 alin.(2) ,lit.b), alin.(4) lit.a),alin.(6) lit.a),  pct.19,lit.c), 
coroborate cu prevederile art.45 alin. (2) ,lit.a)  şi a  art.115 alin.(1) ,lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. - Consiliul local  aprobă alocarea sumei de 38.000 lei  din Bugetul local  de 

venituri şi cheltuieli  al comunei  pe anul 2016 ,din disponibilul de la  Capitolul  67 
”Cultură”,către unităţile de cult din comuna Tiream,după cum urmează : 
                  Parohia Ortodoxă Tiream , suma de ……………….…. 18.500 lei ; 
                Parohia Romano – Catolică Tiream, suma de …………. 5.500 lei , 
                Parohia Ortodoxă  Vezendiu , suma de ………………… 5.500 lei; 
                Parohia Ortodoxă Portiţa, suma de……………………… 5.500 lei.                       
      Biserica Reformată Tiream, suma de …………………….1.500 lei; 
                Biserica Creştină Baptistă , suma de ……………………. 1.500 lei   
                        Total suma de :……………………………………………..38.000 lei 

           Art.2. – Reprezentanţii legali ai unităţilor de cult  enunţate la art.1 răspund pentru 

modul de utilizare  a sumelor acordate , în conformitate cu dispoziţiile legale  în domeniu 
fiscalităţii. 

Art.3.  - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de primarul comunei 

Tiream şi  Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale şi achiziţii publice  
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului  comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare,  Unităţilor de cult enunţate la art.1, se publică pe sit-ul 
www.tiream.ro şi Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei  

 
Tiream, la 22 ianuarie 2016 

 

Iniţiator proiect, 
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 
privind alocarea unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de cult din comuna Tiream 

 
 

În conformitate cu  prevederile art. 63, alin.(1) lit.c) şi a alin.(4) lit.a)  din Legea nr. 
215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare: „Primarul  exercită funcţia de ordonator principal de credite”. 
 Având în vedere  faptul că prin  HCL.nr.  …..din 29 ianuarie 2016  privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Tiream pe anul 2016 s-a  aprobat   la capitolul de 
cheltuieli (67) Cultură  suma de 38,000 lei pentru  unutăţile de cult din raza comunei Tiream , 
la nivelul prevăzut în proiectul de hotărâre  iniţiat. 
          Ţinând seama de faptul că  sumele  alocate  pentru  unităţile de cult din raza comunei 
Tiream , sunt disponibile în capitolul de cheltuieli enunţat mai sus, pentru a pute fi virate în 
conturile acestora  este necesară adoptarea acestui proiect de hotărâre , de către consiliul 
local al comunei Tiream. 

Văzând  prevederile art.3, alin.(2)  ,coroborate cu prevederile art.21 alin.(2) şi  ale 
art.22 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, capitolul II , punctul 9, lit.a) din Anexa nr. 2, la Legea nr.273/2006, 
           Potrivit prevederilor  art.21 alin.(2) şi  ale art.22 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:„Art. 22. - (1) Ordonatorii 
principali de credite analizează modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin 
bugetele locale si prin bugetele instituţiilor publice, ai căror conducători sunt ordonatori 
secundari sau terţiari de credite, după caz, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele 
proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale”. 
            Întrucât consiliul local prin atribuţiile pe care le are contribuie la organizarea de 
activităţi ştiinţifice , culturale ,artistice ,sportive şi de agrement , propun spre aprobarea 
consiliului local prezentul proiect de hotărâre. 

      În temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul comunei pentru unităţile 

de cult din comuna Tiream 
 

Tiream, la 22 ianuarie 2016 
 

  
INIŢIATOR PROIECT: 

Primar , 
dl.Schvegler Arpad 
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 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI 
     T I R E A M 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind alocarea unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de cult din comuna Tiream 

 

 
            D-na 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 alocarea unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de 
cult din comuna Tiream, iniţiat de primarul  comunei Tiream, dl.Schvegler Arpad. 
 Având în vedere  faptul că prin  HCL.nr…. din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Tiream pe anul 2016 s - a  aprobat   la capitolul 
de cheltuieli  
(67) Cultură  suma de 38,000 lei pentru  unităţile de cult din comuna Tiream, în cuantumul 
prevăzut în proiectul de buget, la nivelul prevăzut în proiectul de hotărâre iniţiat. 
          Ţinând seama de faptul că unităţile de cult din raza comunei Tiream  au  nevoie de 
sumele  repartizate  pentru  efectuarea  unor reparaţii  la lăcaşurile de cult , reparaţii care se 
desfăşoară  de regulă în perioada sezonului cald, consider că   propunerea iniţiatorului  este 
justificată , mai ales că  acestă  sumă a fost repartizată şi aprobată anterior fiind astfel 
disponibilă  la respectivul capitol. de cheltuieli. 

Văzând  prevederile art.3, alin.(2)  ,coroborate cu prevederile art.21 alin.(2) şi  ale 
art.22 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, capitolul II , punctul 9, lit.a) din Anexa nr. 2, la Legea nr.273/2006, 
           Potrivit prevederilor  art.21 alin.(2) şi  ale art.22 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:„Art. 22. - (1) Ordonatorii 
principali de credite analizează modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin 
bugetele locale si prin bugetele instituţiilor publice, ai căror conducători sunt ordonatori 
secundari sau terţiari de credite, după caz, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele 
proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale”.  
           Întrucât consiliul local prin atribuţiile pe care le are contribuie la organizarea de 
activităţi ştiinţifice , culturale ,artistice ,sportive şi de agrement , propun spre aprobarea 
consiliului local prezentul proiect de hotărâre. 
 
                 Tiream, la  22 ianuarie 2016 
 
 
                                                              CONTABIL,   
                                                                                                         d-na Veres Boriska  
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