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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind alocarea  unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de cult din raza comuna 

Tiream 
 
 Având âîn vedere prevederile   art.63 ,alin. (1) lit.c) şi a alin.(4) lit.a)  din Legea nr. 215/ 
2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
            Vâzând cererile de solicitare depuse de Parohia Romano Catolică  Tiream,  Parohia 
Ortodoxă Tiream, Parohia  Ortodoxă Vezendiu, Parohia Ortodoxă Portiţa , Biserica Reformată 
Tiream şi Biserica Baptistă , înregistrate sub nr. 86/16.01.2017, nr. 144/19.01.2017, nr. 
279/07.02. 2017 , nr. 408/23.02.2017, nr. 414/24.02.2017 şi nr. ___ / _______ 2017; 
 În conformitate cu  prevederile art.3 alin.(2) coroborate cu prevederile art.21  alin.(2) şi a 
art.22 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Văzând  prevederile HCL.nr……. 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  198.500 
lei  pentru unităţile de cult din raza comunei Tiream, 
 În temeiul prevederilor  art.36 alin.(2) ,lit.b), alin.(4) lit.a),alin.(6) lit.a),  pct.19,lit.c), 
coroborate cu prevederile art.45 alin. (2) ,lit.a)  şi a  art.115 alin.(1) ,lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. - Consiliul local  aprobă alocarea sumei de 198.500 lei  din Bugetul local  de 

venituri şi cheltuieli  al comunei  pe anul 2017 ,din disponibilul de la  Capitolul  67 
”Cultură”,către unităţile de cult din comuna Tiream,după cum urmează : 
        Parohia Romano – Catolică Tiream, suma de …………. 50.000 lei ; 
                          Parohia Ortodoxă Tiream , suma de ……………….…… 37.000 lei ; 
                Parohia Ortodoxă  Vezendiu , suma de ………………… 50.000 lei; 
                Parohia Ortodoxă Portiţa, suma de……………………… 50.000 lei.                       
      Biserica Reformată Tiream, suma de …………………….10.000 lei; 
                Biserica Creştină Baptistă , suma de ……………………. 1.500 lei   
                        Total suma de :……………………………………………..198.500 lei 

           Art.2. - Reprezentanţii legali ai unităţilor de cult  enunţate la art.1 răspund pentru modul 

de utilizare  a sumelor acordate , în conformitate cu dispoziţiile legale  în domeniu fiscalităţii. 

Art.3.  - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de primarul comunei 

Tiream şi  Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale şi achiziţii publice  
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului  comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare,  Unităţilor de cult enunţate la art.1, se publică pe sit-ul 
www.tiream.ro şi Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei  

 

Tiream, la 2 martie 2017 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  
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