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SZATMÁR MEGYE 
MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 
 

43/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
Mezőterem község 2017-es költségvetésének módosításáról 

 
 

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2017. november 13-ra összehívott közgyűlésén;  
           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a Mezőterem község 
polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben foglaltakat, a szakosztályok 
jóváhagyó beszámolóit, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságának 1-es, 
2-es és 3-as számú jóváhagyó szakbeszámolóját;  

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó jogszabályzási normákra 
vonatkozó, újraközölt utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira, 
 Figyelembe véve az utólagos módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre 
vonatkozó 273/2006-os Törvény 19. cikkely (1) bekezdésének előírásait, 
         A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36. cikkely (2) bekezdés b) betűje és a (4) bekezdés a) betűje 
alattiak értelmében, 
továbbá,  
         a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 45 cikkely (2) bekezdés a) betűje alattiakban foglaltak alapján, 
      
     ELHATÁROZZA:          
 

1. cikkely- Jóváhagyja Mezőterem község 2017-es, módosított költségvetését, 
 4.316.500 lej összegben a bevételi és 5.016.500 lej összegben a kiadási oldalon, a 
Melléklet alapján, amely szerves része jelen határozatnak. 

          2. cikkely -  A saját bevételek megállapítását, követését és bevételezését a 
Könyvelési, helyi adók és illetékek, közbeszerzési osztály végzi, a hatályos törvények 
rendelkezéseinak megfelelően. 
 3. cikkely – Jelen határozat végrehajtásával megbízza:  
               - a község polgármesterét, 
                  -  a pénzügyi-könyvelőségi osztályt. 
 4. cikkely - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község 
polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a könyvelési osztállyal és közzé teszi a 
község www.tiream.ro honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 
Mezőterem, 2016. november 13-án, 

 
 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZI, 
                   Straţi Vasile tanácsos                                  Maria Grigoraş 

                                       községi jegyző 
 

                                                              
 

Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 45. (2) bekezdés a) rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 11, jelen levő tanácsosok száma – 11, hiányzó tanácsosok száma 
– 0, mellette szavazók száma – 10, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 1 
 
       
 
 
 

 

http://www.tiream.ro/
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MELLÉKLET A 43/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATHOZ 
 
 
 

„BUGETUL 
LOCAL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  RECTIFICAT  AL COMUNEI TIREAM,  

PE ANUL 2017” 

                   D E N U M I R E  Buget 
aprobat 

-lei 

Influenţe  
(+/-) 

Buget 
rectificat 

TOTAL  VENITURI 4.086.500 +230.000 4.316.500 

Venituri proprii 800.600  800.600 

Cote defalcate din  impozitul  pe venit 
 (cod 04-02-01) 

 
- 

 
- 

 
- 

Sume alocate din cote defalcate  din impozitul 
pe venit  (cod040204) 

 
589.000 

 
- 

 
589.000 

Sume defalcate din TVA (cod 110202) 2.308.900 +230.000 2.538.900 

Sume defalcate din TVA pentru echilinrare. 
(cod 110206) 

 
388.000 

 
- 

 
388.000 

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

    

    

 T O T A L    C H E L T U I E L I  4.786.500 +230.000 5.016.500 

   d.c. Capitolul     

       - (51) Administraţia publică 895.000 -2.500 892.500 

       - (54) Alte Servicii publ.   35.000 +3.600 38.600 

       - (56)Transferuri, ajutoare 0  0 

       - (61) Pază  81.000 -1.000 80.000 

        - (65) Învăţământ 1.290.400 +234.900 1.525.300 

       - (67)  Cultură  800.500  805.500 

       - (68) Asistenţă Socială 1.050.000  1.050.000 

       - (70) Gospodărire comunală 55.000 -10.000 45.000 

       - (74) Protecţia Mediului  82.000  82.000 

       - (84) Drumuri,străzi 497.600  497.600 

    

Diferenţa de 700.000 lei dintre venituri şi cheltuieli reprezintăp suma din excedentul anilor 
precedenţi. 
 

Tiream, la 13 noiembrie 2017 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează, 
            Consilier local : Straţi Vasile                                  Secretar:jr.Maria Grigoraş    

 
Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2),lit.a) din Legea  

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Total consilieri în funcţie 11 
Nr. total consilierilor prezenţi 11 
Nr. total al consilierilor absenţi 0 
Voturi pentru 10 
Voturi împotrivă 0 
Abţineri 1 
 

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


