
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M 
 
                                        
       

H O T Ă R Â R E A  Nr.2/2020 
privind  aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 

2020 
 

 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr.317/06.02.2020, inițiat în baza  

referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 309/05.02.2020, însoțit de raportul de 
specialitate al compartimentului de resort  nr. 363/10.02.2020 și de avizele  comisiilor de 
specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3  din cardrul Consiliului local al comunei Tiream , precum şi 
modificarile propuse și aprobate în cadrul ședinței; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioar;              

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat  pe anul 2020,nr.5 din 06.01.2020;   
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.129, alin (2)  lit.b) şi alin. (4) lit.a) coroborate cu prevederile  
art.139,alin.(3), lit.a) , art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
modificată, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1.- Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream, pe anul 2020 la 
nivelul sumei de 4.132.000 lei  la partea de venituri şi la nivelul sumei de 4.132.000 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. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează              
primarul comunei Tiream şi compartimentul de finanţe-contabilitate din cadrul primăriei. 
 Art.4. -  Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului general al comunei Tiream, 
primarului comunei Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Tiream, se publică  pe  site-ul : 
www.tiream.ro- secțiunea Monitorul Oficial Local   şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

Tiream, la 20 februarie  2020 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Lieb  BEATA                            Secretar general UAT Tiream: 
                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 
 
 
 

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

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.139,alin.(3) ,lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrative, modificată; 

Total consilieri în funcţie                 11                        Voturi pentru                                  10 
Nr. total consilierilor prezenţi          11                         Voturi împotrivă                         nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi        0                          Abţineri                                       o abținere 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   11 

http://www.tiream.ro-/


R O M Â N I A                                                                         
JUDEŢUL SATU MARE                                     Anexa nr.1, la HCL Nr.2/20.02.2020  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M  

 

 
BUGETUL LOCAL  

 DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  AL COMUNEI TIREAM,  PE ANUL 2020 
 

                   D E N U M I R E  Buget  
propus 

lei 

Influiențe 
(+/- ) 
lei 

Buget  
aprobat 

lei 

TOTAL  VENITURI 3.732.000 +400.000 4.132.000 

Venituri proprii   750.610 -   750.610 

Cote defalcate din impozitul pe venit, 
(cod 04.02.01) 

 
288.000 

 
- 

 
288.000 

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

 
452.000 

 
- 

 
452.000 

Fonduri repartizate  din Fondul  la Fondul 
la dispozitia Consiliului Judetean 
(cod 040205) 

 
0 

 
+400.000 

 
400.000 

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

 
953.500 

 
- 

 
953.500 

Sume defalcate din TVA  pentru 
echilibrare (cod 11.02.06) 

 
1.205.000 

 
- 

 
1.205.000 

Subvenţii de la alte administraţii (ajutorului  
pentru încălzirea locuinţei cu lemne ) 

 
18.000 

 
- 

 
18.000 

Sume alocate din bugetul AFIR 190.000 - 190.000 

Excedent/deficit al bugetului local  39.890 - 39.890 

Donați , sponsorizării 25.000 - 25.000 

 T O T A L    C H E L T U I E L I  3.732.000 +400.000 4.132.000 

   d.c. Capitolul     

* (51) Administraţia publică 762.000 +330.000 1.092.000 

* (54) Alte Servicii publ.   60.000 - 60.000 

* (61) Pază  21.000 - 21.000 

* (65) Învăţământ 570.500 +70.000 640.500 

*(67)  Cultură , recreere şi religie 400.500 - 400.500 

*(68)  Asistenţă Socială 973.000 - 973.000 

*(70) Gospodărire comunală 280.000 - 280.000 

*(74) Protecţia Mediului  155.000 - 155.000 

*(84) Drumuri,străzi 510.000 - 510.000 
 

Tiream, la 20 februarie 2020 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Lieb  Beata                             Secretar general UAT Tiream: 
                                                                                                       jr. Maria Grigoraş 

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

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.139,alin.(3) ,lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrative, modificată; 

 

Total consilieri în funcţie…………. 11                        Voturi pentru .............................  10 
Nr. total consilierilor prezenţi :...... 11                         Voturi împotrivă...................... nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi :….. 0                         Abţineri ................................. o abținere 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   11 


