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H O T Ă R Â R E A  Nr. 4 / 07.02.2022 
privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, 

 pe anul 2021 

 

 

 

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

07.02.2022, 

           Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3/25.01.2022, iniţiat în baza 

referatului de aprobare al primarului comunei Tiream, în calitate de iniţiator, înregistrat 

sub nr. 3/25.01.2022, raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 

3/25.01.2022 și avizul de aprobare al comisiei de specialitate nr. 1 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream înregistrat sub nr. 4/07.02.2022; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Vâzând adresa D.G.R. F.P. Cluj – Napoca,  A.J.F.P.Satu Mare nr.1021/2022 

privind repartizarea anuală a sumelor aprobate prin Decizia Șefului administreaţiei  

judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare; 

 Luând în considerare adresele D.G.R. F.P. Cluj – Napoca,  A.J.F.P. Satu Mare 

nr. 8513/25.01.2022 și nr. 2584/2022 privind repartizarea pe trimestre a sumelor  

defalcate din TVA  pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat pe 

anul 2022, nr. 317/2021 și estimările  pe anii 2023-2025, conform adresei Ministerului 

Finanțelor Publice  nr. 468182/2021; 

 Hotărârea Consiliului județean Satu Mare nr. 2/2022 pentru aprobarea 

repartizării pe unități administrativ – teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% 

din TVA, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile 

art. 6, alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021; 

 În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 317 din 28.12.2021; 

 În baza prevederilor art. 19 alin.(1) lit.(a) din Legea 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) 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, cu modificările și completările ulterioare, 
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CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.- Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream, pe 

anul 2022  la nivelul sumei de 6.000.000 lei  la partea de venituri şi la nivelul sumei de 

6.000.000 lei  la partea de cheltuieli, conform  Anexei nr. 1, la 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 și compartimentul de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tiream.  

 Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

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 site-ul instituţiei www.tiream.ro, prin afişare la avizierul  Primăriei. 

 

Tiream, la 07.02.2022 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează, 

     Consilier local: Kaposi István - Jozsef               Secretar general UAT Tiream 

          cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie: 11; Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al consilierilor 

absenţi: 0;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0;  

 

 
Red.Tehn. C.H. 

Nr. exemplare: 4/2 pag. 
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Anexa nr. 1, la HCL nr. 4 / 07.02.2022 

BUGETUL LOCAL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  AL COMUNEI TIREAM  

 PE ANUL 2022 

 

D E N U M I R E Buget aprobat 

-lei- 
TOTAL  VENITURI 6.000.000 
Venituri proprii 867.000 
Cote defalcate din impozitul pe venit,(cod 04.02.01) 482.000 
Sume  alocate din cote defalcate din impoyitul pe venit ( cod 

040204)  
496.000 

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 

Judetean(cod 040205) 
425.000 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor  

descentralizate (cod 11.02.02) 
1.910.000 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrare (cod 11.02.06) 960.000 
Subvenţii de la alte administraţii (ajutorului  pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne ) 
353.000 

Subventii de la FEADR 20.000 
Excedent/deficit al bug. local 487.000 
T O T A L    C H E L T U I E L I  6.000.000 
   d.c. Capitolul   
* (51) Administraţia publică 1.650.000 
* (54) Alte Servicii publ.   67.000 
* (61) Pază  35.000 
* (65) Învăţământ 466.000 
*(67)  Cultură , recreere şi religie 620.000 
*(68)  Asistenţă Socială 2.421.000 
*(70) Locuințe , servicii și dezv. Publică, IP 160.000 
*(74) Protecţia Mediului  252.000 
*(84) Transporturi  ( drumuri,străzi) 329.000 
 

Tiream, la 07.02.2022. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 Contrasemnează, 

     Consilier local: Kaposi István - Jozsef               Secretar general UAT Tiream 

          cj. Candid Humă 
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