
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.13/21.04./2021 
privind  aprobarea utilizării  excedentului anual al bugetului  local  rezultat  la încheierea 

exercițiului bugetar aferent anului 2020,  în sumă de 167.728,88 lei , pentru finanţarea  cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2021; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr.801/16.03.2021 inițiat în baza  

referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr.660/04.03.2021, însoțit de raportul de 

specialitate al compartimentului de resort  nr.877/23.03.2021 și de avizele de aprobare ale  

comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3  din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioar;              

         Văzând prevederile art.58  alin.(1) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale , cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art.129, alin.(2) lit. b),alin.(4) lit. 

a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată; 
 În temeiul prevederilor art.139,alin.(3), lit.a) , art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. - Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului  local  rezultat  la încheierea 

exercițiului bugetar aferent anului 2020,  în sumă de 167.728,88 lei , pentru finanţarea  cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021, din care : 

a) 167.728,88 lei pentru finanţarea investiţiei „ Reparații capitale la Clădirea   

Consiliului local  Tiream”. 

 ART.2 .- Cu ducerea   la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează  primarul comunei 

şi compartimentul finanţe –contabilitate din cadrul primăriei comunei Tiream. 

ART.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al  comunei Tiream, 

în termenul prevăzut de lege , Primarului  comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 

Mare, compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei 

Tiream , se publică pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primăriei . 
 

Tiream, la 21 aprilie 2021 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 

       Consilier local : Zöld Alexandru                            Secretar general UAT Tiream: 

                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 
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              Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.139,alin.(3) ,lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrative, cu modificările și 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;Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot   11 

   

http://www.tiream.ro/

