
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. 7/2016 
privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 

2016. 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 30.03.2016;  
           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 
comisiilor  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 baza  prevederilor art. 19 alin.(1) lit.b) din  Legii nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
         În conformitate cu  prevederilor art. 36 alin (2)  lit.b) şi a alin. (4) lit.a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţie publică locală, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare  
 În temeiul prevederilor  art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţie 
publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1. - Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli rectificat  al Comunei Tiream,      
pe anul 2016 la nivelul sumei de 4.580.650 lei  la partea de venituri şi la nivelul sumei de 
4.653.000 lei  la partea de cheltuieli potrivit Anexei  care face parte integranta  din prezenta 
hotărâre. 
          Art.2. -  Veniturile proprii vor fi stabilite, urmărite şi încasate prin personalul de 
specialitate al Compartimentului contabilitate,impozite şi taxe locale şi achiziţii publice, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare 
 Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: 
                    - primarul comunei, 
                    - compartimentul de finanţe-contabilitate din cadrul primăriei. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului , primarului comunei 
Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, compartimentului de contabilitate din cadrul 
Primăriei comunei Tiream se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la 
avizierul Primăriei  

Tiream, la  30 martie 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                                       Anexă, la HCL Nr.7/2016  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
           T I R E A M 

 
 
 
 

BUGETUL 
LOCAL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  RECTIFICAT  AL COMUNEI TIREAM,  

PE ANUL 2016 
                   D E N U M I R E  Buget 

aprobat 
-lei 

Influenţe  
(+/-) 

Buget 
rectificat 

TOTAL  VENITURI 4.568.000 +12.650 4.580.650 

Venituri proprii 780.000 - 780.000 

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrare ,(cod 04-02-04) 

 
493.000 

 
- 

 
493.000 

Sume defalcate din TVA pebntru echilibrarea 
bugetelor locale (cod 11-02-06) 

 
285.000 

 
- 

 
285.000 

Sume defalcate pentru finanţarea cheltuielilor  
descentralizate (cod 11-02 -02) 

 
1.517.000 

 
+12.650 

 
1.529.650 

Subvenţii de la bugetul de stat (cod 4202) 1.410.000 - 1.410.000 

Sume din UE pentru căminul cultural  83.000 - 83.000 

    

    

 T O T A L    C H E L T U I E L I  4.653.000 +352.650 4.653.000 

   d.c. Capitolul     

       - (51) Administraţia publică 810.000 - 810.000 

       - (54) Alte Servicii publ.   58.000 -2.000 56.000 

       - (61) Pază  63.000 - 63.000 

        - (65) Învăţământ 1.037.000 +14.650 1.051.650 

       - (67)  Cultură  275.000 - 275.000 

       - (68) Asistenţă Socială 564.000 - 564.000 

       - (70) Gospodărire comunală 39.000 - 39.000 

       - (74) Protecţia Mediului  67.000 - 67.000 

       - (84) Drumuri,străzi 1.740.000 +340.000 2.080.000 

    

 
Tiream, la 30 martie 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  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr. 450  din 07.03.2016 
 
 
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 
2016 

 
 Având în vedere prevederile art.63 alin.(1) lit. c) şi ale alin.(4) lit.b) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ,cu modificările şi completările 
ulterioare  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Văzând  adresa  D.G.R. F.P.Cluj – Napoca, A.J.F.P.Satu Mare nr.44626/2016 privind 
repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate  din taxa pe valoarea adăugată  pentru 
finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr.248/2015 ; 
 În baza  prevederilor art. 19 alin.(1) lit.b) din  Legii nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 36 alin (2)  lit.b) 
şi a alin. (4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţie publică locală, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
         În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţie 
publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1. - Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli rectificat  al Comunei Tiream,      
pe anul 2016 la nivelul sumei de 4.580.650 lei  la partea de venituri şi la nivelul sumei de 
4.653.000 lei  la partea de cheltuieli potrivit Anexei  care face parte integranta  din prezenta 
hotărâre. 
          Art.2. -  Veniturile proprii vor fi stabilite, urmărite şi încasate prin personalul de 
specialitate al Compartimentului contabilitate,impozite şi taxe locale şi achiziţii publice, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: 
                    - primarul comunei, 
                    - compartimentul de finanţe-contabilitate din cadrul primăriei. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, se 
publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la  7 martie 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                                       Anexă, la HCL Nr.7/2016  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
           T I R E A M 

 
 
 
 

BUGETUL 
LOCAL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  RECTIFICAT  AL COMUNEI TIREAM,  

PE ANUL 2016 
                   D E N U M I R E  Buget 

aprobat 
-lei 

Influenţe  
(+/-) 

Buget 
rectificat 

TOTAL  VENITURI 4.568.000 +12.650 4.580.650 

Venituri proprii 780.000 - 780.000 

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrare ,(cod 04-02-04) 

 
493.000 

 
- 

 
493.000 

Sume defalcate din TVA pebntru echilibrarea 
bugetelor locale (cod 11-02-06) 

 
285.000 

 
- 

 
285.000 

Sume defalcate pentru finanţarea cheltuielilor  
descentralizate (cod 11-02 -02) 

 
1.517.000 

 
+12.650 

 
1.529.650 

Subvenţii de la bugetul de stat (cod 4202) 1.410.000 - 1.410.000 

Sume din UE pentru căminul cultural  83.000 - 83.000 

    

    

 T O T A L    C H E L T U I E L I  4.653.000 +352.650 4.653.000 

   d.c. Capitolul     

       - (51) Administraţia publică 810.000 - 810.000 

       - (54) Alte Servicii publ.   58.000 -2.000 56.000 

       - (61) Pază  63.000 - 63.000 

        - (65) Învăţământ 1.037.000 +14.650 1.051.650 

       - (67)  Cultură  275.000 - 275.000 

       - (68) Asistenţă Socială 564.000 - 564.000 

       - (70) Gospodărire comunală 39.000 - 39.000 

       - (74) Protecţia Mediului  67.000 - 67.000 

       - (84) Drumuri,străzi 1.740.000 +340.000 2.080.000 

    

 
Tiream, la  7 martie 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 cu privire la rectificare  Bugetului  Local de venituri şi cheltuieli al 
Comunei Tiream, pe anul 2016 

 
 

   În conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.c) şi ale alin.(4) lit.b) din Legea                     
nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată,” Primarul întocmeşte proiectul  
bugetului local şi contul de încheiere  al exerciţiului bugetar şi le supune  spre aprobare 
consiliului local”       
            În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 a finanţelor  
publice locale:”Pe parcursul exerciţiului bugetar,autorităţile deliberative  pot aproba 
rectificarea bugetelor  aprobate,ca urmare a unor propuneri  fundamentate ale ordonatorilor 
principali de  credite”. 
 Luând în considerare  adresa D.G.R. F.P.Cluj – Napoca, A.J.F.P.Satu Mare 
nr.44626/2016 privind repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate  din taxa pe valoarea 
adăugată  pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr.248/2015, propun repartizarea 
acestei sume pe capitolele de cheltuieli conform anexei la prezenta hotărare.    

Prin  propunerea de rectificare din proiectul de hotărâre ,bugetul de venituri şi cheltuieli 
al comunei Tiream urmează să  fie rectificat cu suma de +12.650 lei  la partea de venituri  şi 
cu suma de 352.650 lei la partea de cheltuieli,  sumă  repartizată  pentru acoperirea 
următoarelor capitole de cheltuieli, astfel :                                                                                                                                                         
         -  la capitolul  (65) Învăţământ  propun suma de 12.650 lei pentru  achiziţionarea 
tichetelor  sociale pentru grădiniţă  şi încă 2000 lei pentru decontarea cheltuielilor cu naveta 
cadrelor didactice  din unităţile de învăţământ din raza comunei Tiream.Suma de 2000 lei 
provine din diminuarea cap.de chelt.(54) alte servicii publice ,cu această sumă şi alocarea  
acestei sume la cap.invăţământ. 
        - la capitolul (84) Drumuri şi străzi  propun suma de 340.000 lei  provenită din excedentul 
bugetar al anilor precedenţii , pentru finanţarea  lucrări de „Betonare  zonă de parcare  în 
localitatea  Tiream, comuna Tiream, judeţul Satu Mare şi a  lucrări de ” Reparaţie strada Sic  
în localitatea  Tiream, comuna Tiream, judeţul Satu Mare . 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) 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 rectificare  Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Tiream, pe anul 2016 
 

Tiream,la  7 martie   2016 
 

INIŢIATOR: 
P R I M A R , 

dl. Schvegler Arpad 
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