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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei 

Tiream  pe anul 2016 

 
          Având în vedere prevederile art.63 alin.(1) lit.c) ,alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, 
          Luând în considerare  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din 29 februarie 2016  privind 
aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream, pe anul 2016,  precum şi 
hotărârile de rectificare bugetară ce au intervenit pe parcursul anului, şi anume: HCL nr.7 din 
30.martie 2016, HCL nr.13 din 31 mai 2016, HCL nr.31 din 17 octombrie 2016, HCL nr.36 din 
14 decembrie 2016, HCL nr. 40 din 29 decembrie 2016 ; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016,         
prevederile  art.19,alin.(1), lit. a) din Legea finanţelor publice locale Nr. 273/2006, 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 temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b) si alin. (4) lit. a) precum şi ale art. 45, alin.( 2), 
 lit .a), precum şi ale art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  :        
                                                                                                                                                                                             

 Art.1. - Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe anul 
2016, la nivelul sumei de 5.184.583,13 lei la partea de venituri şi la nivelul sumei de  
5.014.154,57lei la partea de cheltuieli, conform anexei la prezenta hotărâre,în structura 
prevăzută în legea bugetului pe anul 2016, din care la  :                

           a) Secţiunea de funcţionare                                                                                                                                     
         •   3.502.294,50 lei  la partea de venituri, şi  
         •   2.976.645,50 lei  la partea de cheltuieli cu un excedent de 525649,00 lei,                                                                                                                          
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre,  în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 
2016,                                                                                                                                                    
          b) Secţiune de dezvoltare : 

                         •   1.682.288,63 lei  la partea de venituri, şi                                                                        
                       2.037.509,07 lei  la partea de cheltuieli  cu un excedent folosit  din anii 
precedenţi de  355.220,44 lei, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută 
în legea bugetului pe anul 2016.                                                                                                                                                 
           Art.2. - De modul judicios în care s-au  cheltuit  sumele răspunde primarul comunei şi 
compartimentul  de specialitate  din  cadrul Primăriei comunei Tiream.                                                                                                              
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream,în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare, Compartimentului contabilitate,A.J.F.P.Satu Mare se publică pe sit-ul instituţiei 
www.tiream.ro ,Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei. 

 
Tiream , la  4  aprilie  2017 

 
                                            I N I Ţ I A T O R, 
                                                PRIMAR, 
                                             dl.Tar Nicolae 

Red.M.R. 
Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
2.Ex. 
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