
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.17/2019 
privind alocarea sumei de 4.000 lei  din bugetul local pe anul  2019 Asociaţiei Culturale 

Sathmarense  Satu Mare  

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară azi data de 26 iunie 2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1266/08.05.2019, iniţiat în baza expunerii de motive a 
primarului comunei Tiream nr.1167/25.04.2019,însoţit de raportul de specialitate al compartimentului de 
resort nr. 963/22.04.2019, precum şi de rapoartele de avizare a comisiilor    de specialitate din cadrul 
Consiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3, înregistrate sub nr.1733, 1743  şisub nr. 1755 din 26.06.2019;  
 Analizând cererea înregistrată sub nr. 963 din 09.04.2019, depusă de Asociaţia  Culturală 
Sathmarense, prin Johann Forstenheizler – vicepreşedinte  şi Andrea Holtzberger- responsabil proiect , 
prin care se solicită  alocarea sumei de 4.000 lei din Bugetul local pe anul 2019  pentru organizarea , în 
data de 10 august 2019 , evenimentului cultural „ Întâlnirea  svabilor din Tiream; 
 Luând în considerare prevederile HCL.Nr.6 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului  local 
de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2019, prin care s-a alocat suma de 27.500 lei  pentru 
activităţi culturale din care 4.000 lei pentru  Întâlnirea şvabilor din Tiream, din disponibilul capitolului  de 
cheltuieli (67) Cultură, 
 În conformitate cu  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, 
           În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.b), alin(4) lit.a)  şi alin.(6) lit.a) pct. 1 şi pct.4,  
corroborate cu prevederile art. 45 alin. (2) ,lit.a)  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
                                                                                   
 Art.1. -   Consiliul local  al comunei Tiream ,aprobă alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local 
al comunei Tiream pe anul 2019, Asociaţiei Culturale Sathmarense, având C.U.I.26341990, cu 
domiciliul fiscal  în Mun. Satu Mare, Bld.Vasile Lucaciu , nr.9 , judeţul Satu Mare , cont 
RO91RNCB0226114441250001, deschis la Banca  Comercială Română  Satu Mare ,reprezentată prin  
vicepreşedinte  Johann Forstenheizler.  
           Art.2.  -  Suma  aprobată la art.1, va fi folosită  de către Asociaţia Culturală Sathmarense pentru 
organizarea, la data de 10 august 2019 ,a  evenimentului cultural „Întâlnirea şvabilor din Tiream”. 
 Art.3. -  Suma  aprobată la art.1, va fi alocată  din disponibilul Capitolului 24670259, Cont  
RO16TREZ54724670259XXXXX , deschis la Banca Trezoreria Carei  
 Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei şi  compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei Tiream. 

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, 
Asociaţia  Culturală Sathmarense,compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tiream, se publică pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  
Primăriei                                                                     

Tiream, la 26 iunie 2019 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Budai Csaba                              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 
 
Total consilieri în funcţie:11                                                                              Voturi pentru : 11                         
Nr. total consilierilor prezenţi: 11                                                                     Voturi împotrivă :nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi :  0                                                                   Abţineri :        nu sunt 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot :11 

 
Red./Tehn.G.M. 

   6.Exemplare originale 

http://www.tiream.ro/

