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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, 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 
 În baza  prevederilor art. 19 alin.(1) lit.b) din  Legii nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În conformitate cu  prevederilor art. 36 alin (2)  lit.b) şi a alin. (4) lit.a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţie publică locală, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
         În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţie 
publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

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 2017 la nivelul sumei de 3.908.000 lei  la partea de venituri şi la nivelul sumei de 
4.608.000 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, 
                    - compartimentul de finanţe-contabilitate din cadrul primăriei. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, se 
publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la  12 iulie  2017 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 

Red./Tehn. G.M. 
  2 Ex. 


