
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. 44/2017 
privind alocarea unor sume din bugetul  local pentru organizarea unor activităţi 

culturale  

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13 noiembrie 

2017;            Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate    a Consiliului local al comunei Tiream,  

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Văzând  prevederile HCL.nr.16 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 3000  lei 
organizarea  şi desfăşurarea balului strugurilor, din disponibilul cap. de cheltuieli (67) Cultură 

În conformitate cu prevederile art.3, alin.(2)  ,coroborate cu prevederile art.21 alin.(2) şi  
ale art.22 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, capitolul II , punctul 9, lit.a) din Anexa nr. 2, la Legea nr.273/2006, 
           În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.b), alin (4) lit.a)  şi alin.(6) lit.a) pct. 1 şi pct.4,  
corroborate cu prevederile art. 45 alin. (2) ,lit.a)  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
      
   Art.1. -  Consiliul local  aprobă  organizarea şi desfăşurarea  evenimentului cultural de 
interes local “Balul  strugurilor “, în incinta Societăţi Comerciale Lac Târsan SRL, situată în 
zona de agrement Viile Tireamului,,judetul Satu Mare. având C.U.I. 32921003, cu sediul în 
localitatea Tiream, nr.50,reprezentată prin administrator Târsan George . 
            Art.2. - Consiliul local aprobă alocarea sumei de 3.000 lei  pentru evenimentul cultural 
aprobat la art.1 . Decontarea  cheltuielilor  se va  face  din bugetul local din  disponibilul 
Capitolului  de cheltuieli 67”Cultură ,recreere şi religie”. 
 Art.3.- Se mandatează primarul  comunei Tiream, să stabilească programul activităţilor , 
lista invitaţilor,onorariile şi alte cheltuieli adiacente,în condiţiile legii. 
 Art.4. - Pentru buna  organizare şi desfăşurare a tuturor activităţilor ,care vor avea 
loc,cu ocazia Balului strugurilor ,răspunde  primarul comunei Tiream.  

 Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege , Primarului  comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare, compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Tiream, se publică pe site-
ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primăriei  

                                                                                                  

Tiream, la  13 noiembrie   2017 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 
          Consilier local :Straţi Vasile                               Secretar:jr. Maria Grigoraş  
 

 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2),lit.a) din Legea  administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Total consilieri în funcţie 11 
Nr. total consilierilor prezenţi 11 
Nr. total al consilierilor absenţi 0 
Voturi pentru 8 
Voturi împotrivă 0 
Abţineri 3 
 
 

http://www.tiream.ro/


 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R - 
Nr. 2032  din 03.10.2017 
 

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind alocarea unor sume din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale  

               
Având în vedere prevederile art. 63, alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a)  din Legea nr. 215/2001, 

republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Luând în considerare faptul că  organizarea evenimentului cultural Balul Strugurilor  în 
comuna Tiream a devenit o tradiţie , care se  desfăşoară în fiecare an în cursul luni octombrie, 
 Văzând  prevederile HCL.nr.16 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  3000  lei 
organizarea  şi desfăşurarea balului strugurilor, din disponibilul cap. de cheltuieli (67) Cultură, 

În conformitate cu prevederile art.3, alin.(2)  ,coroborate cu prevederile art.21 alin.(2) şi  
ale art.22 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, capitolul II , punctul 9, lit.a) din Anexa nr. 2, la Legea nr.273/2006, 
           În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.b), alin (4) lit.a)  şi alin.(6) lit.a) pct. 1 şi pct.4,  
corroborate cu prevederile art. 45 alin. (2) ,lit.a)  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
      

   Art.1. -  Consiliul local  aprobă  organizarea şi desfăşurarea  evenimentului cultural de 
interes local “Balul  strugurilor “, în incinta Societăţi Comerciale Lac Târsan SRL, situată în 
zona de agrement Viile Tireamului ,,judetul Satu Mare. având C.U.I.32921003, cu sediul în 
localitatea Tiream, nr.50,reprezentată prin administrator Târsan George . 
            Art.2. - Consiliul local aprobă alocarea sumei de 3.000 lei  pentru evenimentul cultural 
aprobat la art.1 . 

 Art.3. -  Decontarea  cheltuielilor  se va  face  din bugetul local din  disponibilul 
Capitolului  de cheltuieli 67”Cultură ,recreere şi religie „. 
 Art.4.- Se mandatează primarul  comunei Tiream, să stabilească programul activităţilor , 
lista invitaţilor,onorariile şi alte cheltuieli adiacente,în condiţiile legii. 
 Art.5. - Pentru buna  organizare şi desfăşurare a tuturor activităţilor ,care vor avea 
loc,cu ocazia Balului strugurilor ,răspunde  primarul comunei Tiream  

 

Tiream, la 3 octombrie  2017 
 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  
 
 

Red.Tehn.G.M. 
2Ex. 

 
 
 
 
 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R – 
 
 
 
 

                                      EXPUNERE DE MOTIVE 
privind alocarea unor sume din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale   

 
 

În conformitate cu  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: primarul  exercită funcţia de ordonator principal de credite 
 Având în  vedere faptul că, organizarea evenimentului cultural Balul Strugurilor  în 
comuna Tiream a devenit o tradiţie , care se  desfăşoară în fiecare an în cursul luni octombrie 
a fiecărui an, prin  proiectul de hotărâre  referitor la aprobarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017  am propus  şi s-a aprobat  sumei de 3.000 lei la capitolul de cheltuieli 
(67) Cultură ,recreere şi religie ,  pentru oraganizarea Balului strugurilor ; 
           Potrivit prevederilor  art.21 alin.(2) şi  ale art.22 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:„Art. 22. - (1) Ordonatorii 
principali de credite analizează modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele 
locale si prin bugetele instituţiilor publice, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau 
terţiari de credite, după caz, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu 
respectarea dispoziţiilor legale”. 
      Întrucât consiliul local prin atribuţiile pe care le are contribuie la organizarea de activităţi 
ştiinţifice , culturale ,artistice ,sportive şi de agrement , propun spre aprobarea consiliului local 
prezentul proiect de hotărâre. 

      În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

INIŢIEZ: 

proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru organizarea 
unor activităţi culturale   

 
Tiream, la 3 octombrie 2017 
 

  
INIŢIATOR: 

Primar , 
dl. Tar Nicolae  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Red.T.N. 
Tehn.C.Gh. 
2Ex. 
 

 
 
 



 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
Compartiment: Contabilitate ,impozite şi taxe locale, achiziţii publice  
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea  unor sume din bugetul local pentru organizarea unor 

activităţi culturale   

 
 
            Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  
Tiream, prin contabil Mihalca Ramona, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea nr.215/ 
2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport cu privire la proiectul 
de hotărâre referitor la alocarea  unor sume din bugetul local pentru organizarea unor activităţi 
culturale, iniţiat de domnul  primar Tar Nicolae  
 Întrucât propunerea iniţiatorului vine în  întâmpinarea  unei vechi  tradiţii, sărbătoarea 
culesului strugurilor , sărbătoare  încununată cu organizarea Balului strugurilor , sărbătoare la 
care  cetăţenii comunei participă  în număr foarte mare. 
             Constat că dl.primar prin propunerea făcută în proiectul de hotărâre iniţiat îşi menţine 
dorinţa ca şi în acest an în comuna Tiream să  se organizeze sărbătoarea culesului strugurilor  
şi  organizarea Balului Strugurilor,tot în luna octombrie,respectând în acest fel o  tradiţie mai 
veche a locuitorilor comunei Tiream. 
 Iniţiatorul proiectului  de hotărâre  propune alocarea sumei de  3.000 lei din  disponibilul  
Cap.67 Cultură, recreere şi religie, pentru evenimentul  cultural Balul strugurilor, suma fiind 
aprobată   odată  cu aprobarea bugetului local pe anbul 2017  pentru această activitate 
culturală ,consider propunerea iniţiatorului  justifică  şi sunt de acord cu alocarea acesteiadin 
bugetul local  al comunei Tiream, pe anul 2017. 
  Întrucât consiliul local prin atribuţiile pe care le are contribuie la organizarea de activităţi 
ştiinţifice , culturale ,artistice ,sportive şi de agrement , propun spre aprobarea consiliului local 
prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
                 Tiream, la  3 octombrie 2017 
 
 
                                                                 C O N T A B I L, 
                                                            ec. Mihalca Ramona 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.Tehn.M.R. 
2.Ex. 

 
 

 


