
 
 
ROMÁNIA 
SZATMÁR  MEGYE 
MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
2/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 

Mezőterem község 2018-a évi költségvetésének jóváhagyásáról 
 

        Mezőterem község Helyi Tanácsa, 2018. február 15-i rendes ülésén;  
           Figyelembe véve  a benyújtott határozattervezetben foglaltakat, valamint  annak 
előterjesztését, a szakosztályok beszámolóit, valamint a helyi tanács szakbizottságainak 1-
es, 2-es és 3-as számú beszámolóit, 
 Tekintettel a jogszabályok kibocsátására vonatkozó jogszabály-alkotás módszertanára 
vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 24/2000-es számú Törvény előírásait,  
 
A  2018-as évre vonatkozó 2/2018.01.03.-i költségvetési Törvény előírásai értelmében, 
Az utólag módisított és kiegészített, helyi közpénzügyre vonatkozó 273/2006-os Törvény 19. 
cikkely (1) bekezdés a) betűje előírásai értelmében, 
A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 
számú Törvény  36 cikkely  (2) bekezdés  b) betűje, a (4) bekezdés a) betűje előírásai 
értelmében, melyet megerősít a 45. cikkely (2) bekezdés a) betűjében foglaltak alapján 
                                        
 
     

ELHATÁROZZA: 
 

          1. cikkely.- Jóváhagyja Mezőterem község 2018-as évi költségvetést, melynek 
összege 2.966.100 lej a jövedelem oldalon, és 2.966.100 lej a költség oldalon, a jelen 
Határozat szerves részét képező 1-es számú Függelékben foglaltak alapján. 
           2. cikkely. -  A saját bevételek megállapítása, követése és bevételezése a 
Könyvelőségi, helyi adók és illetékek, és közbeszerzési osztály személyzetének feladata lesz, 
az érvényben levő törvények értelmében. 
 3. cikkely. -  Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák: 
                    - a község polgármesterét, 
                    - hivatal keretében működő pénzügyi-könyvelési osztályt. 
 4. cikkely. -  Jelen Határozatot közlik Mezőzerem község polgármesterével, a Szatmár 
Megyei Prefektúrával, a Mezőterem község Polgármesteri Hivatala keretében működő 
szakbizottsággal, és közlik az önkormányzat honlapján: www.tiream.ro , valamint kifüggesztik 
a hivatal székhelyén. 

 
Mezőterem, 2018. február 15. 

 
                     ÜLÉSELNÖK,                                      Ellenjegyzem, 
                   Kontz Zoltan  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 – 11, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 
 
 
 

 
 

http://www.tiream.ro/


 
A 2/2018-as számú Helyi Tanácsi Határozat 1-es számú Függeléke az alábbi tartalommal 

rendelkezik: 
 
 

BUGETUL 
LOCAL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  AL COMUNEI TIREAM,  PE ANUL 2018 

                   D E N U M I R E  Buget aprobat 
-lei 

TOTAL  VENITURI 2.966.100 

Venituri proprii   582.000 

Cote defalcate din impozitul pe venit,(cod 04.02.01) 172.000 

Sume  alocate din cote defalcate din impoyitul pe venit         
( cod 040204)  

 
428.000 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor  
descentralizate (cod 11.02.02) 

 
1.187.500 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrare (cod 11.02.06) 383.000 

Subvenţii de la alte administraţii 100.000 

Sume alocate din bugetul AFIR 17.500 

Excedent/deficit al bugetului local  96.100 

  

 T O T A L    C H E L T U I E L I  2.966.100 

   d.c. Capitolul   

* (51) Administraţia publică 835600 

* (54) Alte Servicii publ.   50.000 

* (61) Pază  47.000 

* (65) Învăţământ 617.500 

*(67)  Cultură , recreere şi religie 104.000 

*(68)  Asistenţă Socială 1.207.000 

*(70) Gospodărire comunală 49.000 

*(74) Protecţia Mediului  56.000 

*(84) Transporturi  ( drumuri,străzi) 0 

 
Tiream, la 15 februarie 2018 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local :Kontz Zoltan                      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                             11 
Voturi împotrivă                         0 
Abţineri                                      0 

 
Red.Tehn.G.M. 

5.Exemplare originale 
 


