
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr. 623  din 15.03.2017 

 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream ,pe anul 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 
 În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 din 
17.02.2017;        
 Luând în considerare adresa Consiliului Judetean Satu Mare , nr.3802 din 09.03.2017   
privind alocarea de sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv 
de sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale şi adresa nr.4014/14.03.2017 privind repartizarea pe trimestre  a sumelor respective ; 
 Vâzând  adresa  D.G.R. F.P. Cluj – Napoca, nr. 4113/2017 privind repartizarea pe 
trimestre a sumelor aprobate prin Decizia sefului administreaţiei  judeţene a Finanţelor 
Publice Satu Mare;                                                                                                                                   
  În baza  prevederilor art. 19 alin.(1) lit.(a) din  Legii nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
         În temeiul prevederilor art. 36 alin (2)  lit.b) şi a alin. (4) lit.a) coroborate cu prevederile  
art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţie publică locală, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1.- Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream, pe               
anul 2017 la nivelul sumei de  3.825.000 lei  la partea de venituri şi la nivelul sumei de  
4.525.000  lei  la partea de cheltuieli , conform  Anexei nr.1, la prezenta hotărâre. 
           Art.2. -  Veniturile proprii vor fi stabilite, urmărite şi încasate prin personalul de 
specialitate al Compartimentului contabilitate,impozite şi taxe locale şi achiziţii publice, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 Art.3. - Se aprobă lista obiectivelor de investiţii, conform anexei nr.2 , la prezenta 
hotărâre. 
 Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: 
                    - primarul comunei, 
                    - compartimentul de finanţe-contabilitate din cadrul primăriei. 
 Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, se 
publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la 15 martie 2017. 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
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BUGETUL 
LOCAL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  AL COMUNEI TIREAM,  PE ANUL 2017 

 
 

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

TOTAL  VENITURI 3.825.000 

Venituri proprii 800.600 

Cote defalcate din impozitul pe venit,(cod 04-02-01) 0 

Sume  din cota de 18,5% din TVA  pentru echilibrarea 
bugetelor locale ( 04.02.04)  

 
589.000 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor  
descentralizate (cod 11-02 -02) 

 
2.069.400 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrare (cod 11.02.06) 366.000 

  

  

 T O T A L    C H E L T U I E L I  4.525.000 

   d.c. Capitolul   

* (51) Administraţia publică 730.000 

* (54) Alte Servicii publ.   35.000 

* (56) Transferuri  cu caract.gen.inrte dif.niv.ale administraţie  0 

 *(61) ordine publică şi siguranţa naţională 81.000 

*(65) Învăţământ 1.210.900 

*(67)  Cultură , recreere şi religie 800.500 

*(68) Asigurări şi Asistenţă Socială 868.000 

*(70) Gospodărire comunală 40.000 

*(74) Protecţia Mediului  82.000 

*(84) Transporturi  ( drumuri,străzi) 677.600 

  

       Notă : Diferenţa de 700.000 lei dintre venituri şi cheltuieli  reprezintă excedentul bugetar din anii 

anteriori 

 
Tiream, la 15 februarie 2017 

 
                    P R I M A R ,                                                             Contabil, 
                  dl.Tar Nicolae                                                  ec. Mihalca Ramona 
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