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    H O T Ă R A R E A  Nr. 1/2017 
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

dezvoltare  
 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa de îndată astăzi 9 ianuarie 2017;  
          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 
comisiei  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  Capitolului V, pct.5.13.3. alin..(1), lit.b)  şi alin.(2) din  Anexa la 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice  nr. 2890 din 23  decembrie 2016, pentru aprobarea 
Normelor  metodologice privind încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2016; 

  În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) ,alin.(4) lit.a) , coroborate cu prevederile 
art.45 alin.(2), lit.a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 
propun spre aprobarea consiliului local prezentul proiect de hotărâre, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  ART.1. - Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 
Secţiunii de dezvoltare,în sumă de  355.220,44 lei.  
  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 intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu 
Mare,  Banca Trezoreria Carei, A.J.F.P.  Satu Mare, se publică pe situl www.tiream.ro,  
cetăţeni prin  afişarea la  avizierul Primăriei comunei Tiream  
 

                                        
    Tiream, la  9 ianuarie 2017 
  

 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnmează ,                                      
                 Consilier local :                                                                    Secretar : 
    dr. Reszler Adalbert – Gheorghe                                           jr. Maria Grigoraş 
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  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea acoperirii definitive   din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

dezvoltare  
 
 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă de îndată ,astăzi 9 ianuarie 2017; 
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; 
Luând în considerare raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, 

impozite şi taxe locale şi achiziţii publice  referitor la acoperirea definitivă   din excedentul 
bugetului local  a  deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de  355.220,44 lei; 
 În baza prevederilor  Capitolului V , pct.5.13.3. alin..(1), lit.b)  şi alin.(2) din  Anexa la 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice  nr. 2890 din 23  decembrie 2016, pentru aprobarea 
Normelor  metodologice privind încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2016; 

  În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) ,alin.(4) lit.a) , coroborate cu prevederile 
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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 
Secţiunii de dezvoltare,în sumă de  355.220,44 lei.  
  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 , Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 
Banca Trezoreria Carei, A.J.F.P.  Satu Mare, Banca Trezoreria Carei , Cetăţeni, prin afişarea 
la sediul Primăriei. 
 

Tiream, la 6 ianuarie 2017 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae  
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EXPUNEREA  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului Secţiunii de dezvoltare  
 
 

În conformitate cu 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: 

 ” Primarul întocmeşte proiectul  bugetului local  şi contul de încheiere  al exerciţiului 
bugetar  şi le supune  spre aprobare consiliului local „  

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate, impozite şi 
taxe locale şi achiziţii publice  referitor la acoperirea definitivă  a deficitului secţiunii de 
dezvoltare din excedentul Secţiunii de funcţionare a bugetului local . 
 În baza prevederilor  Capitolului V , pct. 5.13.3, alin(1), lit.b) şi alin.(2) din  Anexa la 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice  nr. 2890 din 23 decembrie 2016, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2016, 
          Având în vedere faptul că secţiune de dezvoltare  a bugetului local, la sfârşitul anului 
2016,  înregistrează  un deficit de 355.220.44 lei  , iar secţiunea de funcţionare a bugetului 
local înregistrează un excedent de 525.649,00 lei , potrivit prevederilor  cap.V, pct. 5.13.3, 
alin(1), lit.b) din O.M.F.P.nr.-2890/23.12.2016 ,”Consiliul local are obligaţia să  aprobe prin 
hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii 
de funcţionare si/sau dezvoltare, după caz, pana la data de 9 ianuarie 2017”. 
  În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) ,alin.(4) lit.a) , coroborate cu prevederile 
art.45 alin.(2), lit.a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,  
 Propun aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 
Secţiunii de dezvoltare,în sumă de  355.220,44 lei.  

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  aprobarea  acoperirii  definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului Secţiunii de dezvoltare  
 

 
             Tiream, la 6 ianuarie  2017 
 
                                                               PRIMAR, 
                                                          dl.Tar Nicolae  
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RAPORT   DE  SPECIALITATE  
la proiectului de hotărâre cu privire la  aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului Secţiunii de dezvoltare  
 
 

 Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,prin 
contabil Mihalca Ramona, având în analiză proiectului de hotărâre privind  aprobarea 
acoperirii definitive  din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de dezvoltare , 
 respectiv  respectarea dispoziţiilor Capitolului V , pct.5.13.3, alin(1), lit.b) şi alin.(2) din  
Anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice  nr. 2890 din 23 decembrie 2016, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2016,  
        Având în vedere faptul că secţiune de dezvoltare  a bugetului local, la sfârşitul anului 
2016,  înregistrează  un deficit de 355.220.44 lei  , iar secţiunea de funcţionare a bugetului 
local înregistrează un excedent de 525.649,00 lei , potrivit prevederilor  cap.V, pct. 5.13.3, 
alin(1), lit.b) şi alin.(2)  din O.M.F.P.nr.-2890/23.12.2016 ,”Consiliul local are obligaţia să  
aprobe prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 
deficitului secţiunii de funcţionare si/sau dezvoltare, după caz, pana la data de 9 ianuarie 
2017”. 
 (2) Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene si Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire 
definitiva a deficitelor secţiunilor respective, pe baza de nota contabilă. 
  Conform normelor  metodologice de încheiere a exerciţiului bugetar deficitul poate fi 
acoperit prin  aprobarea acoperirii definitive a acestuia din excedentul bugetului local .
 Întrucât constat că au fost respectate prevederile legale enunţate mai sus şi faptul că 
deficitul secţiunii de dezvoltarea  a bugetului local pe anul 2016 se poate acoperii din 
excedentul bugetului local pe anul 2016 , apreciez  propunerea făcută prin proiectul de 
hotărâre  iniţiat de domnul primar , ca legală . 
  
     Cu respect , 
 

Tiream , la 6 ianuarie  2017 
 

 C O N T A B I L , 
ec. Mihalca Ramona   
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