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H O T Ă R Â R E A  Nr. 57/21.12.2022 

privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Tiream, pe anul 2022 

 

 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa extraordinară cu 

caracter de îndată din data de 21.12.2022, 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 58/21.12.2022 

inițiat în baza referatului de aprobare al primarului Comunei Tiream nr. 

58/21.12.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

58/21.12.2022 și de avizul de aprobare alcomisiei de specialitate nr.1, din cardrul 

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 adresa Administraţiei Judeţenea Finanţelor Publice Satu Mare 

Serviciul S.A.E.E.B.L. înregistrată la sediul Primăriei Comunei Tiream sub nr. 

4126/21.12.2022 prin care a comunicat către UAT Tiream Hotarare Guvernului nr. 

1508/2022 privind s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din Tax ape 

Valoarea Adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (11-02-06) in trim IV a.c., 

cu suma de 200 mii lei pentru unor cheltuieli curente si de capital. 

Văzând adresa Administraţiei Judeţenea Finanţelor Publice Satu Mare 

Serviciul S.A.E.E.B.L. înregistrată la sediul Primăriei Comunei Tiream sub nr. 

3921/29.11.2022 prin care a comunicat către UAT Tiream modificarea repartizarii 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor si sumele defalcate 

din taxe pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor invatamantului 

particular sic el confensional, acreditate, in trim IV a. c. in vederea rectificarii 

bugetelor locale. 
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Văzând adresa Administraţiei Judeţenea Finanţelor Publice Satu Mare 

Serviciul S.A.E.E.B.L. înregistrată la sediul Primăriei Comunei Tiream sub nr. 

4075/16.12.2022 prin care a comunicat către UAT Tiream majorarea/diminuarea  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, in anul 2022 in 

vederea rectificarii bugetelor locale. 

Hotărârea Consiliului județean Satu Mare nr. 160/09.12.2022 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; 

Văzând adresa Administraţiei Judeţenea Finanţelor Publice Satu Mare 

Serviciul S.A.E.E.B.L. înregistrată la sediul Primăriei Comunei Tiream sub nr. 

3987/09.12.2022 prin care a comunicat către UAT Tiream majorarile de plan la 

nivelul venitului incasat. 

 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, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

adoptă prezenta  

H O T Ă R Â R E: 

 

 

Art.1. - Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli rectificat  al 

Comunei Tiream, pe anul 2022 la nivelul sumei de 6.858.390. lei la partea de 

venituri şi la nivelul sumei de 6.858.390 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 Tiream şi compartimentul de finanţe-contabilitate 

din cadrul primăriei.                     
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 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,se publică pe site-ul 

www.tiream.roşi  prin afişare la avizierul Primăriei. 

    

 

Tiream, la 21.12.2022 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

         Consilier local: Osotzki Lorant              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; Nr. total al consilierilor locali 

care au participat la dezbateri şi la vot: 11 

 

 

 
Red.Tehn. C.H. 

Nr. exemplare: 4/3 pag. 
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Anexă la HCL nr. 57/2022 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI 

TIREAM PE ANUL 2022 

 

DENUMIRE Buget aprobat  

lei 

Influenţe   

(+/-) 

Buget rectificat 

lei 

Total venituri  6.433.000 +425.390 6.858.390 

Venituri proprii 867.000  867.000 

Cotele defalcate din impozitul pe venit 

(cod 040201) 

503.000 +30.000 533.000 

Sumele alocate din cote defalcate din  

impozitul pe venit (cod 040204) 

496.000 +3.390 499.390 

Sume repartizate din Fondul la 

dispoziția Consiliului Județean 

(cod 040205) 

425.000 9.000 434.000 

Sume defalcate din TVA (cod 110202) 1.989.000 +183.000 2.172.000 

Sume defalcate din TVA pt.echilibrare 

(cod 110206) 

1.233.000 +200.000 1.433.000 

Subventii pentru acordarea ajutorului 

pentru incalzirea locuintei cu lemne 

353.000  353.000 

Subventii de la FEADR 20.000  20.000 

Excedent/deficit al bug. local 487.000  487.000 
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PUG 60.000  60.000 

Total cheltuieli 6.433.000 +425.390 6.858.390 

    

Capitol     

(51) Autoritati executive 1.645.000 -47.610 1.597.390 

(54) Alte servicii publice generale 67.000  67.000 

(61) Ordine publica si sig nationala 22.000  22.000 

(65) Învăţământ  545.000 -6.000 539.000 

(67) Cultură, sport 722.000 -15.000 707.000 

(68) Asistenţă socială 2.330.000 +165.000 2.495.000 

(70) Locuinte, servicii si dezv 

        publica, gaz, IP 

401.000 

 

+67.000 468.000 

 

(74) Protecţia mediului, canalizarea 267.000  267.000 

(81) Combustibili si energie 50.000  50.000 

(83) Agriculura, piscicultura  26.000  26.000 

(84) Drumuri si străzi 358.000 ++262.000 620.000 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          Contrasemnează, 

             Consilier local: Osotzki Lorant               Secretar general UAT Tiream: 

           Cj. Candid Humă 

 
 

Red./Tehn. Gnandt Henrietta 
Nr. Exemplare : 2/2 pag. 
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