
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.2699 din 18.09.2020. 
 

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2020 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă extraordinară la data de ………2020; 
 Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Tiream, în calitate de 
iniţiator,înregistrată sub nr.2444/28.08.2020, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
,înregistrat sub nr.2452/31.08.2020, avizele comisiilor de specialitate din cadrul 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 ulterioare, 

       Văzând adresa  D.G.R. F.P. Cluj – Napoca,Admisiastraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice 
Satu Mare nr. 103650/17.09.2020  privind  modificarea  repartizării pe trimestre  a sumelor  defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată  pentru cheltuielile bugetelor locale  din Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziția Guvernului , prevăzut în bugetul  de stat pe anul 2020, alocate prin Hotărârea Guvernului 
nr.758/2020 

Luând în considerare suma de 550.000 lei repartizată bugetului local din  TVA ,precum 
 și necesitatea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli între capitolele de cheltuieli  ale 
acestuia , în vederea acoperiiri cheltuielilor propuse;    
 În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat 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 al. 4 lit. a) precum şi ale art. 139, alin. (3), lit a), 
precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a). din Ordonanţa de urgenţă 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 rectificat  al Comunei Tiream, pe anul 
2020  la nivelul sumei de  4.516.000 lei  la partea de venituri şi la nivelul sumei de   
5.066.000 lei  la partea de cheltuieli, potrivit Anexei care face parte integranta  din 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 Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, se publică  pe  
site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la 18 septembrie 2020 
 

                      Iniţiator proiect                                                        Avizat  pentru legalitate, 
                           PRIMAR ,                                                   Secretar general al comunei Tiream                                                       
                      dl. Nicolae  TAR                                                     jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A  



JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.2699 din 18.09.2020.                                          Anexa ,la PROIECTUL DE HOTARARE 
 

 
 

BUGETUL 
LOCAL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  AL COMUNEI TIREAM,  

 PE ANUL 2020, RECTIFICAT 
 

                   D E N U M I R E  Buget  
aprobat 

- lei - 

Influenţe  
(+/-) 
- lei - 

Buget 
rectificat 

- lei - 

TOTAL  VENITURI 4.516.000 +550.000 5.066.000 

Venituri proprii 1.020.610  1.020.610 

Cote defalcate din impozitul pe venit,(cod 
04.02.01) 

 
271.000 

  
271.000 

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

 
436.000 

  
436.000 

Sume repartizate din Fondul la dispoziţia 
Consiliului judeţean (cod 040205) 

 
400.000 

  
400.000 

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

 
1.074.500 

  
1.074.500 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrare 
(cod 11.02.06) 

 
1.231.000 

 
+550.000 

 
1781.000 

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

 
18.000 

  
18.000 

Excedent/deficit al bugetului local  39.890  39.890 

Subvenţii de la alte administraţii(pentru PUG) 
 (cod 42.05.00) 

25.000  25.000 

 T O T A L    C H E L T U I E L I  4.516.000 +550.000 5.066.000 

   d.c. Capitolul     

* (51) Administraţia publică 1.092.000 +200.000 1.292.000 

* (54) Alte Servicii publ.   60.000 - 60.000 

* (61) Pază  21.000 - 21.000 

* (65) Învăţământ 642.500 +95.000 737.500 

*(67)  Cultură , recreere şi religie 540.500 +135.000 675.500 

*(68)  Asistenţă Socială 1.222.000 +100.000 1.322.000 

*(70) Gospodărire comunală 280.000 +20.000 300.000 

*(74) Protecţia Mediului  155.000 - 155.000 

*(84) Transporturi  ( drumuri,străzi) 503.000  503.000 
 

 
Tiream, la 18 septembrie 2020. 

 
                      Iniţiator proiect                                                        Avizat  pentru legalitate, 
                           PRIMAR ,                                                   Secretar general al comunei Tiream                                                       
                      dl. Nicolae  TAR                                                     jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
- P R I M A R – 

Nr. 2698 din 18.09.2020. 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  privind rectificarea  Bugetului  Local de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Tiream, pe anul 2020 
 
 

   În conformitate cu prevederile art.155, alin.(1) lit.c) şi ale alin.(4) lit.b) din Oordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019, privind Codul administrativ,” Primarul întocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si 
contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, în conditiile si la 
termenele prevazute de lege  şi le supune  spre aprobare consiliului local”       
            În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 a finanţelor  publice locale:”Pe 
parcursul exerciţiului bugetar,autorităţile deliberative  pot aproba rectificarea bugetelor  aprobate,ca urmare a 
unor propuneri  fundamentate ale ordonatorilor principali de  credite”. 

Văzând adresa  D.G.R. F.P. Cluj – Napoca,Admisiastraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare 
nr. 103650/17.09.2020  privind  modificarea  repartizării pe trimestre  a sumelor  defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  pentru cheltuielile bugetelor locale  din Fondul de rezervă  bugetară la dispoziția Guvernului , 
prevăzut în bugetul  de stat pe anul 2020, alocate prin Hotărârea Guvernului nr.758/2020 

Luând în considerare suma de 550.000 lei repartizată bugetului local din  TVA ,precum 
 și necesitatea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli între capitolele de cheltuieli  ale acestuia , în 
vederea acoperiiri cheltuielilor propuse;    
       Prin proiectul de hotărâre iniţiat, propun rectificarea bugetului local  cu suma de +550.000 lei respectiv 
majorarea bugetului local de la nivelul sumei de 4.516.000 lei la nivelul sumei de   5.066.000 lei , precum şi 
între capitolele de cheltuieli  ale acestuia , în vederea acoperiiri cheltuielilor propuse, respectiv,propun : 
- capitolului de cheltuieli (51) Adm. Publică .......................................................200.000 lei , 
      din care :  -pentru cheltuieli de personal............................................................... 50.000 lei ; 
                     - cheltuieli materiale ..............................................................................150.000 lei  
- capitolului de cheltuieli (65) Invatamant……………..………………………… +95.000 lei, 

  din care : -reparatii capitale Grădinița cu program normal Tiream.................... 85.000 lei  
                       - cheltuieli materiale Scoala gimnazială Tiream................................. 10.000 lei ș 
- capitolul de cheltuieli *67) Cultură .......................................................................+135.000 lei, 
              din care :- reparații capitale  Sala de nunții ....................................................120.000 lei 

                       - cheltuieli materiale ...................................................................... ..15.000 lei, 
- capitolului de cheltuieli (68) Asistență socială.............................................+100.000 lei ,  
 pentru achitarea  indemnizațiilor persoanelor cu handicap și achitarea   salariilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap  pe luna septembrie 2020. 
- Capitolul de cheltuieli (70) Gospodărire comunală …………………………….+ 20.000 lei pentru 

cheltuieli materiale , iluminat public și alte cheltuieli de intreținere. 
      În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi al. 4 lit. a) precum şi ale art. 139, alin. (3), lit a), precum şi ale 
art. 196 alin. (1) lit. a). din Oordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, propun spre 
aprobarea Consiliului local al comunei Tiream proiectul de hotărare privind rectificare  Bugetului Local de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2020 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,                 

                                                          INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind rectificare  Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Tiream, pe anul 2020 
 

Tiream,la  18 septembrie  2020                   INIŢIATOR: 
   P R I M A R , 

    dl. Tar Nicolae 
 

Red..T.N. 
Tehn.D.D - M. 
Nr.exemplare: 2/1 pag. 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale,achiziţii publice  
Nr.2700 din 18.09.2020. 

 

RAPORT  DE   SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Tiream, pe anul 2020 

 
          Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Tiream, prin 
contabil Danciu Doina – Melania, în conformitate cu  prevederilor art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ,modificată, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de hotărâre 
înregistrat sub nr. 2699/18. 09.2020 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 
comunei Tiream, pe anul 2020, iniţiat de dl.primar Tar Nicolae,din punct de vedere a respectării prevederilor  
Legii bugetului de stat pe anul 2020,nr. 5 din 06.01.2020, Legii nr.273/2006  privind finanţele  publice locale şi 
a prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată; 
 Din analiza proiectului de hotărâre mai sus mențional, constat că iniţiatorul în conformitate cu  
prevederile art.155, alin.(1) lit.c) şi ale alin.(4) lit.b) din O.U.G. .57/2019 privind Codul administrativ şi având în 
vedere prevederile art. 19 alin.(2) din  Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale,actualizată, propune 
următoarele  modificării:     

 Văzând adresa  D.G.R. F.P. Cluj – Napoca,Admisiastraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare 
nr. 103650/17.09.2020  privind  modificarea  repartizării pe trimestre  a sumelor  defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  pentru cheltuielile bugetelor locale  din Fondul de rezervă  bugetară la dispoziția Guvernului , 
prevăzut în bugetul  de stat pe anul 2020, alocate prin Hotărârea Guvernului nr.758/2020 
 Luând în considerare majorarea sume defalcate din TVA  cu suma de 550.000 lei , 
           Ținând seama de  necesitatea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli între capitolele de 
cheltuieli  ale acestuia , în vederea acoperiri cheltuielilor propuse, 
 Prin proiectul de hotărâre emis, inițiatorul propun rectificarea bugetului local  cu suma de +550.000 lei 
respectiv majorarea bugetului local de la nivelul sumei de 4.516.000 lei la nivelul sumei de  5.066.000 lei , 
precum şi între capitolele de cheltuieli  ale acestuia , în vederea acoperiiri cheltuielilor propuse, respectiv, din + 
550.000 lei  propune : 
- capitolului de cheltuieli (51) Adm. Publică .......................................................200.000 lei , 
      din care :  -pentru cheltuieli de personal............................................................... 50.000 lei ; 
                     - cheltuieli materiale ..............................................................................150.000 lei  
- capitolului de cheltuieli (65) Invatamant……………..………………………… +95.000 lei, 

  din care : -reparatii capitale Grădinița cu program normal Tiream.................... 85.000 lei  
                       - cheltuieli materiale Scoala gimnazială Tiream................................. 10.000 lei ș 
- capitolul de cheltuieli *67) Cultură .......................................................................+135.000 lei, 
              din care :- reparații capitale  Sala de nunții ....................................................120.000 lei 

                       - cheltuieli materiale ...................................................................... ..15.000 lei, 
- capitolului de cheltuieli (68) Asistență socială.............................................+100.000 lei ,  
 pentru achitarea  indemnizațiilor persoanelor cu handicap și achitarea   salariilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap  pe luna septembrie 2020. 
- Capitolul de cheltuieli (70) Gospodărire comunală …………………………….+ 20.000 lei pentru 

cheltuieli materiale , iluminat public și alte cheltuieli de intreținere. 
         Faţă de cele arătate mai sus , consider legală şi justificată  propunerea iniţiatorului referitoare la 
posibilitatea rectificării bugetului local ,potrivit anexei la proiectul de hotărâre. 
 

Tiream, la  18 septembrie 2020.                         C O N T A B I L , 
                    ec. Danciu Doina – Melania 
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