
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.3691 din 12.12.2019 
 

 

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

2019 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară la data de ………… 2019; 
 Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Tiream, în calitate de 
iniţiator,înregistrată sub nr.3676 din 12.12.2019, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort ,înregistrat sub nr.3698/13.12.2019, 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 suma de 35.000 lei alocată din bugetul AFIR reprezentand TVA  din valoarea 
proiectului” Dotarea serviciilor publice în comuna Tiream, judeţul Satu Mare “, precum  şi suma 
de 40.000 lei repartizată de A.J.F.P. Satu Mare din  sumele alocate  din cotele defalcate  din 
impozitul pe venit(cod 040204);        
 Luând în considerare 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 pe anul 2019 nr. 50 din 15.03.2019;        
 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, 

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 2019 la nivelul sumei de  4.300.000 lei  la partea de venituri şi la nivelul sumei de   
4.300.000 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.- Se  mandatează primarul comunei ca până la 31.12.2019 să redistribuie sumele 
între capitolele bugetare şi/sau în cadrul unor capitole bugetare în cazul în care rămân sume 
necheltuite, în vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor bugetare. Anexa astfel modificată 
devin anexa , la prezenta  hotărâre. 
          Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Tiream şi compartimentul de finanţe-contabilitate din cadrul primăriei.                     
 Art.5. - 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 12 decembrie 2019 
 

                      Iniţiator proiect                                                        Avizat  pentru legalitate, 
                           PRIMAR ,                                                   Secretar general al comunei Tiream                                                       
                      dl. Nicolae  TAR                                                     jr.Maria GRIGORAŞ 
 

 
 

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



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.3691 din 12.12.2019                                          Anexa ,la PROIECTUL DE HOTARARE 
 

 
 

BUGETUL 
LOCAL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  AL COMUNEI TIREAM,  

 PE ANUL 2019, RECTIFICAT 
 

                   D E N U M I R E  Buget  
aprobat 

- lei - 

Influenţe  
(+/-) 
- lei - 

Buget 
rectificat 

- lei - 

TOTAL  VENITURI 4.225.000 +75 4.300.000 

Venituri proprii   651.000 -   651.000 

Cote defalcate din impozitul pe venit,(cod 
04.02.01) 

320.000 - 320.000 

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

 
265.000 

 
+40.000 

 
305.000 

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

 
450.000 

 
- 

 
450.000 

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

 
133.000 

 
- 

 
133.000 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrare 
(cod 11.02.06) 

 
1.982.000 

 
- 

 
1.982.000 

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

 
18.000 

 
- 

 
18.000 

Sume alocate din bugetul AFIR 190.000 +35.000 225.000 

Excedent/deficit al bugetului local  216.000 - 216.000 

    

 T O T A L    C H E L T U I E L I  4.225.000 +75.000 4.300.000 

   d.c. Capitolul     

* (51) Administraţia publică 1.159.000 - 30.000 1.129.000 

* (54) Alte Servicii publ.   55.000 - 55.000 

* (61) Pază  100.000 - 100.000 

* (65) Învăţământ 156.000 - 156.000 

*(67)  Cultură , recreere şi religie 445.000 - 445.000 

*(68)  Asistenţă Socială 1.261.000 - 1.261.000 

*(70) Gospodărire comunală 356.000 - 356.000 

*(74) Protecţia Mediului  95.000 - 95.000 

*(84) Transporturi  ( drumuri,străzi) 598.000  +105.000 703.000 

 
Tiream, la 12 decembrie 2019 

 
                      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 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale,achiziţii publice  
Nr.3698 din 13.12.2019. 
 
 
 
 

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

al comunei Tiream, pe anul 2019 
 
          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 , completată prin O.U.G. 
nr.63/ 2019 , formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de hotărâre nr.3691/12.12.2019 cu 
privire la aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream, pe anul 
2019, iniţiat de dl.primar Tar Nicolae,din punct de vedere a respectării prevederilor  Legii 
bugetului de stat pe anul 2019,nr. 50 din 15.03.2019, Legii nr.273/2006  privind finanţele  
publice locale şi a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 Din analiza proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 3691/12.12.2019, constat că 
iniţiatorul în conformitate cu  prevederile art.155, alin.(1) lit.c) şi ale alin.(4) lit.b) din Ordonanţa 
de  urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ şi având în vedere prevederile art. 19 alin.(2) 
din  Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
propune următoarele  modificării:       Avand in vedere trendul crescator a sumelor incasate din 
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 40.000 lei si din sume 
alocate din bugetul AFIR-TVA cu suma de 35.000 lei, propun repartizarea sumelor pe capitole 
in felul urmator: 
 
*capitolul 51 Administratie publica    -30.000 lei  

 
*capitolul 84 Drumuri si strazi          +105.000 lei  - suma necesara pentru Reparație strazi in 
Comun Tiream – Etapa III-IV   
 
            Faţă de cele arătate mai sus , consider legală şi justificată  propunerea iniţiatorului 
referitoare la posibilitatea rectificării bugetului local , prin propunerea de rectificare făcută , 
potrivit anexei la proiectul de hotărâre , urmând ca ulterior Consiliul local al comunei Tiream  să 
aprobe prin hotărâre  proiectul de hotărâre în şedinţa ordinară din luna decembrie 2019., 
 
Tiream, la  13 decembrie 2019 
 

C O N T A B I L , 
ec. Danciu Doina – Melania 

 
 

Red./Tehn. D.D. – M. 
2 Ex.originale 
 
 
 
 
 
 
 
 


