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H O T Ă R A R E A  Nr. 24/2017 
privind  stabilirea datei  pentru desfăşurarea  celei de - a IX-a ediţii  a Zilei comunei Tiream şi 

alocarea sumei de 30.000 lei  din bugetul local   

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 10 mai 2017, 
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi rapoartele de aviz 
favorabil ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local al comunei Tiream,nr.1,nr.2 şi nr.3, 

Văzând proiectul de  buget pe anul 2017 aprobat prin HCL.nr.16 din 27 martie 2017 
privind aprobarea  bugetului  local de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2017, 
prin care s-a alocat suma de 30.000 lei  pentru organizarea şi desfăşurarea celei de a IX –a 
ediţii a Zilei comunei Tiream, precum şi Anexa 2 Cap.II, pct.9 ,lit.a),din  Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare; 
          Luând în considerare faptul că  ediţia a VIII-a  a zilei comunei Tiream s-a desfăşurat în 
data de 30 august 2014, respectiv în ultima duminecă din luna august ,ediţie considerată 
reuşită de toate sursele media din judeţ, considerăm că cea de a IX-a ediţie să se desfăşoare 
în  data de 5  august 2017; 
          În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) ,(2) ,lit.(d) ,alin.(6) ,pct.1,4,5,6, coroborate cu  
prevederile art.45 alin.(2) lit.a)  din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art. 1. -  Consiliul local al comunei Tiream stabileşte data de 5 august 2017  pentru 
desfăşurarea celei de-a IX-a ediţii a Zilei comunei Tiream . 

Art.2. – Manifestările cultural - artistice  şi sportive ,  organizate cu ocazia sărbătoririi 
evenimentului cultural stabilit la art.1, se vor desfăşura în centrul  comunei Tiream. 
 Art.3.- Consiliul local al comunei Tiream aprobă alocarea sumei de 30.000 lei  din 
bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea acestei sărbători 
locale. 
 Art.4. -  Decontarea cheltuielilor se  va face din disponibilul Cap. 51.20 „Adm. publică”  
Art.20.30.30.    
  Art.5. - Se mandatează primarul  comunei Tiream, să stabilească programul 
activităţilor , lista invitaţilor,onorariile şi alte cheltuieli adiacente,în condiţiile legii. 

Art.6 .-  Pentru buna  organizare şi desfăşurare a tuturor activităţilor ,care vor avea 
loc,cu ocazia sărbătoririi Zilei comunei Tiream,răspunde  primarul comunei Tiream 
 Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică  , prin intermediul secretarului comunei 
Tiream, în termenul prevăzut de lege , Primarului Comunei Tiream, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Satu Mare,  se publică pe site-ul  www.tiream.ro,  se  afişează la avizierul Primăriei 
comunei Tiream. 

Tiream, la  10 mai 2017 

  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
            Consilier local : Budai Csaba                               Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
Total consilieri locali: 11 
Prezenţi : 10 
Pentru : 7                                                                                                                                                            
Împotrivă : 1,                                                                                                                                                                 
Abţineri : 2        

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

http://www.tiream.ro/


        

R O M Â N I A  
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       - P R I M A R - 
 

 
EXPUNEREA  DE  MOTIVE                                                                                         

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea datei  pentru desfăşurarea  celei de - a IX- 
a ediţii  a Zilei comunei Tiream şi alocarea sumei de 30.000 lei  din bugetul local  

  
 

În conformitate cu prevederile art.63, alin.(5) lit.c)  din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată,” Primarul ia măsuri pentru organizarea executării şi 
executarea în concret  a activităţilor   din domeniile  , educaţiei, ,sănătate .cultură, tineret,   şi 
următoarele prevăzute la art. 36  alin.(6) lit.  a) - d)  „ .         

În exercitarea acestor atribuţii   şi văzând  proiectul de buget pe anul 2017 , proiect 
care a fost aprobat  prin HCL.nr.16 /2017, şi cu respectarea prevederilor  Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare ,Anexa 2 Cap.II, pct.9 
,lit.a), propun prin prezentul proiect de hotărâre  desfăşurarea  zilei comunei Tiream  în  data 
de 5 august  2017 şi alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local, pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale   ocazionate de această sărbătoare culturală. 
          Prin organizarea acestui eveniment culturale doresc  să ofer  locuitorilor comunei 
Tiream în special şi locuitorilor oraşelor şi satelor învecinate în mod general  posibilitatea unui 
mijloc de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut în ziua de  5 august 2017. 
  Luând în considerare faptul că cea de - a VIII - a ediţie a Zilei comunei Tiream s-a 
desfăşurat în data de 30 august 2014 , ediţie considerată reuşită de toate sursele media din 
judeţ, considerăm că cea de a IX-a ediţie să se desfăşoare în  data de 5 august 2017, 
           Întrucât consiliul local prin atribuţiile pe care le are contribuie la organizarea de 
activităţi ştiinţifice , culturale ,artistice ,sportive şi de agrement , propun spre aprobarea 
consiliului local prezentul proiect de hotărâre. 
  În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) ,(2) ,lit.(d) ,alin.(6) ,pct.1,4,5,6, 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  dezbatere şi aprobarea 
consiliului local prezentul proiect  de hotărâre. 

 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) 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 stabilirea datei  pentru desfăşurarea  celei de - a IX- a 

ediţii  a Zilei comunei Tiream şi alocarea sumei de 30.000 lei  din bugetul local  
 

 

Tiream, la  12 aprilie 2017  
INIŢIATOR PROIECT: 

Primar , 
dl.Tar Nicolae 

 
 
 
 
 

Red.T.N. 
Tehn.G.M. 
2Ex. 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea datei  pentru desfăşurarea  celei de - a IX- 

a ediţii  a Zilei comunei Tiream şi alocarea sumei de 30.000 lei  din bugetul local  
  
 

 Compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului 
local ,prin contabil Mihalca Ramona, analizând proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 
datei  pentru desfăşurarea  celei de - a IX- a ediţii  a Zilei comunei Tiream şi alocarea sumei 
de 30.000 lei  din bugetul local, din punct de vedere a respectării prevederilor Legii 
nr.273/2006  privind finanţele  publice locale  şi a  Legii nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale,                                                                                                     
          Din analiza proiectului de hotărâre  constat că iniţiatorul în conformitate cu prevederile 
art. 63 alin(5) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,citez : ”Primarul  ia 
măsuri pentru organizarea  executării şi executarea în concret a activităţilor  din domeniile 
prevăzute la art.36 alin.(6) lit. a) –d) „ a propus spre aprobarea consiliului local proiectul de 
hotărâre cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea datei  pentru desfăşurarea  celei 
de - a IX- a ediţii  a Zilei comunei Tiream şi alocarea sumei de 30.000 lei  din bugetul local. 
          Prin proiectul de hotărâre propus iniţiatorul, propun organizarea în data de 5 august  
2017  cea de a IX-a ediţie  a  Zilei comunei Tiream, eveniment cultural  de interes local. 
Având în vedere faptul că  organizarea acestui  evenimente  necesită şi cheltuirea anumitor 
sume de bani din bugetul local pe lângă sumele obţinute din sponsorizării şi din închirierea 
temporară a domeniului public , iniţiatorul propune  consiliului local  alocarea  sumei de 
30.000  lei din bugetul comunei, iar decontarea sumelor să se facă din disponibilul Capitolului 
51.20 „Adm. publică”  
Art.20.30.30.    
         Organizarea acestui eveniment cultural are scopul  de a oferi  locuitorilor comunei 
Tiream în special şi locuitorilor oraşelor şi satelor învecinate în mod general  posibilitatea unui 
mijloc de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut în ziua de 5 august 2017. 
       Având în vedere faptul că  primele 8 (opt ) ediţii  ale Zilei comunei Tiream s-au desfăşurat 
în bune condiţii , iniţiatorul propune  ca cea de a IX-a ediţie să se desfăşoare în data de 5 
august 2017. 
      Întrucât consiliul local prin atribuţiile pe care le are contribuie la organizarea de activităţi 
ştiinţifice , culturale ,artistice ,sportive şi de agrement , propune spre aprobarea consiliului 
local prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

Tiream, la  12 aprilie 2017 
  

REFERENT, 
ec. Mihalca Ramona 

 
 
 

 
Red.M.R. 
Tehnored.M.R. 
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