
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.33/2018 
privind alocarea unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de cult din raza comuna             
                                                                  Tiream 

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 .09.2018;         

Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive a primarului comunei 
Tiream  înregistrată sub nr. 1991/18.09.2018,raportul de specialitate  a compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1990/18.09.2018, 
precum şi rapoartele de aviz  favoravil date de  comisiile de specialitate  din cadrul Consiliului 
local  Tiream; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, 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  15 februarie 2018 privind aprobarea Bugetului  local 
de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2018, prin care s-a alocat suma de  198.500 
lei  pentru unităţile de cult din raza comunei Tiream, din disponibilul cap. de cheltuieli (67) 
Cultură, 
 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. –(1)  Consiliul local  aprobă alocarea sumei de 35.000 lei  din Bugetul local  de 

venituri şi cheltuieli  al comunei  pe anul 2018 ,din disponibilul de la  Capitolul  67 ”Cultură”, 
către unităţile de cult din comuna Tiream,după cum urmează : 
    Parohia Romano – Catolică Tiream, suma de …………. 5.500 lei ; 
            Parohia Ortodoxă Tiream , suma de ……………….…… 5.500 lei ; 
  Parohia Ortodoxă Română Portiţa, suma de……………19.500 lei.                       
           Biserica Reformată Tiream, suma de ………..…………... 3.000 lei; 
   Biserica Creştină Baptistă , suma de ……………………. 1.500 lei   
           Total suma  : …………………………………………….. 35.000 lei 
          (2) Din suma de 19.500 lei ,alocată pentru Parohia Ortodoxă  Română  Portiţa ,la alin.(1), 
va  fi  achitată  factura restantă în valoare de 19.496 lei către firma constructoare  a  Capelei 
Mortuare  situată în cimitirul ortodox din localitatea Vezendiu, SC NEW GREEN PROJECT 
2015 SRL cu sediul în Satu Mare ,str. Horea  1/72, reprezentată prin d-na Banyai Klara , 
administrator, în calitate de executant. 

           Art.2. - Reprezentanţii legali ai unităţilor de cult  enunţate la art.1, alin.(1) şi (2) 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, prin grija secretarului comunei Tiream, în 

termenul prevăzut de lege , Primarului  comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare, Unităţilor de cult interesate, compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei 
Tiream, ,se publică pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primăriei  

 

                                            
Tiream, la 27 septembrie  2018  

 
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
        Consilier local :Vinkler Valter                       Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 
din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

Nr.total al consilierilor în funcţie     11                                                                                                                       
Nr. total al consilierilor prezenţi      11                                          
Nr. total al consilierilor absenţi        0                                           
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 11   
Voturi “pentru”                                10 
Voturi “împotrivă”                            1 
Abţineri                                     nu sunt 
 
 
 
        

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

 

http://www.tiream.ro/

