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  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea utilizării sumei de  500.000 lei din  excedentul anilor precedenţi , pentru  

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017  
  

 
Având în vedere prevederile art.63 alin.(1) lit.c) şi ale alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/ 

2001 a administraţiei publice locale,republicată,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; 
 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.36 alin.(2) lit. b),alin.(4) 
lit. a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit. a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobarea 
consiliului local prezentul proiect de hotărâre, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. - Se aprobă utilizarea sumei de 500.000 lei  din excedentul anilor precedenţi , 
pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017, 
din care: 

a) 105.000 lei pentru finanţarea investiţiei „ Amenajare în jurul terenului de sport 
multifuncţional  cu cauciuc  în loc. Tiream  ”; 

b) 395.000  lei pentru obiectivele de investiţii: „Reparaţie străzi în comuna 
Tiream etapa I – străzi în satele Vezendiu şi Portiţa, respectiv  Reparaţie străzi 
în comuna Tiream etapa II – străzi în 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 cu : 
                                                                    - Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare 
                                                                    - Banca Trezoreria Carei; 
                                                                    - Cetăţeni, prin afişarea la sediul Primăriei. 
 

Tiream, la 5 aprilie  2017 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  
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