
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.12/2018 
privind  aprobarea utilizării sumei de  96.113,50 lei  din  excedentul anilor precedenţi , pentru  

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018  
  

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 martie 
2018   

 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort , precum şi rapoartele 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tiream nr. 1 nr.2  şi nr.3; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile art.58  alin.(1) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale , cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art.36 alin.(2) lit. b),alin.(4) 
lit. a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit. a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobarea 
consiliului local prezentul proiect de hotărâre, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. - Se aprobă utilizarea sumei de 96.113,50 lei  din excedentul anilor precedenţi 
, pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018, 
din care: 

a) 96.113,50  lei pentru finanţarea investiţiei „ Reparaţii capitale la Şcoala  
primară  din localitatea Tiream  ”; 

 ART.2 .- Cu ducerea   la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează  primarul 
comunei şi compartimentul finanţe –contabilitate din cadrul primăriei comunei Tiream. 

ART.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege , Primarului  comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare, compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Tiream, se publică pe site-
ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primăriei  

 
Tiream, la 26 martie  2018 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
           Consilier local : Magdas Elisabeta                          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    10 
Nr. total al consilierilor absenţi   1 
Voturi pentru      10 
Voturi împotrivă  0 
Abţineri              0 
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5.Ex. originale.  

http://www.tiream.ro/

