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Nr. 13  din  04.02.2022 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar aferent anului 2021, în sumă de 487.466,91 lei, pentru finanţarea  

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 

 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

13/04.02.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

13/04.02.2022 și de avizul de aprobare al comisiei 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 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. 

129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

modificată și completată; 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) din 

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

ulterioare, 
 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

ART. 1. - Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului  local  rezultat  la 

încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, în sumă de 487.466,91 lei, pentru 

finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, din care: 

- suma de 448.669,22 lei se va utiliza pentru finanţarea investiţiei: “Reparații 

capitale la acoperișul Căminului Cultural din localitatea Tiream, județul Satu 

Mare”. 
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- suma de 38.797,69 lei se va utiliza pentru finanţarea investiţiei: “Amenajarea 

unui  teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii primare din localitatea 

Tiream, județul Satu Mare”. 

 

 ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează  

primarul comunei şi compartimentul Contabilitate, Impozite şi taxe locale, Achiziţii 

publice din cadrul primăriei comunei Tiream. 

 

           Art. 3. - 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 de resort din cadrul aparatului de 

specialitate  al primarului comunei Tiream, se publică pe site-ul www.tiream.ro şi  prin 

afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 04.02.2022 

 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      
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Nr. 13  din 04.02.2022 

 

REFERAT  DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, în sumă de 

487.466,91 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local 

pe anul 2022 

 

 

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:  Primarul întocmeste 

proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de încheiere a exercitiului 

bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, în conditiile si la termenele 

prevazute de lege „  

 Ţinând cont de faptul că excedentul bugetar pe anul 2021 se ridică la suma de 

487.466,91 lei, propun ca această sumă să fie alocată pentru următoarele proiecte de 

investiții: 

- suma de 448.669,22 lei să se utilizeze pentru finanţarea investiţiei: “Reparații 

capitale la acoperișul Căminului Cultural din localitatea Tiream, județul Satu 

Mare”. 

- suma de 38.797,69 lei să se utilizeze pentru finanţarea investiţiei: “Amenajarea 

unui  teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii primare din localitatea 

Tiream, județul Satu Mare”. 

 În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1) ,coroborate cu prevederile alin.(8), lit. 

a) al  aceeluiaș  articol  din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, modificată și 

completată,I N I Ţ I E Z proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, 

în sumă de 487.466,91lei, pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a 

bugetului local pe anul 2022. 

Tiream, la 04.02.2022 

INIŢIATOR PROIECT  - PRIMAR 

TAR NICOLAE 
 

Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 13 din 04.02.2022. 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea utilizării  excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar aferent anului 2021, în sumă de 448,669.22 lei, pentru finanţarea  

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 

 

 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin 

contabil Gnandt Henrietta, în temeiul prevederilor art. 136 alin. (10) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

formulez prezentul raport de specialitate cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 13 din 

04.02.2022 cu privire aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, în sumă de 487.466,91 lei, pentru 

finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022. 

  Având în vedere respectarea prevederilor art. 58 alin. (1)  din Legea. nr. 273/2006  

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, citez: 

 Potrivit prevederilor art. 58 alin .(1) din Legea. nr. 273/2006  privind finanţele 

publice locale : 

     "  Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe 

cele doua secţiuni, după efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) 

si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si după achitarea 

plăţilor restante, se reportează in exerciţiul financiar următor şi se utilizează,în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

a) ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre 

veniturile si cheltuielile secţiunilor de funcţionare si dezvoltare in anul curent, 

in limita disponibilului rezultat in urma aplicării prevederilor lit. a); 

c)  pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare si dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar." 
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 În conformitate cu prevederile legale enunţate mai sus, inițiatorul propune 

proiectul de hotărâre având ca obiect, aprobarea utilizării excedentului anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021,  în sumă 

de 487.466,91 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului 

local pe anul 2022, suma urmând a fi folosită în felul următor: 

 

- suma de 448.669,22 lei să fie utilizat pentru finanţarea investiţiei: “Reparații 

capitale la acoperișul Căminului Cultural din localitatea Tiream, județul Satu 

Mare”. 

- suma de 38.797,69 lei să fie utilizat pentru finanţarea investiţiei: “Amenajarea 

unui  teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii primare din localitatea 

Tiream, județul Satu Mare”. 

 

 Date fiind prevederile legale enunţate mai sus şi faptul că există posibilităţile 

reale de utilizare în mod judicios a excedentului bugetar al anului 2021, consider 

justificată propunerea inițiatorului ca acest excedent să fie utilizat pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022. 

 

      Tiream, la 04.02.2022.   

  
C O N T A B I L , 

ec. Gnandt Henrietta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.G.H. 
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