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Nr. 4 din 25.01.2022 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, 

 pe anul 2021 

  

    Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, în calitate 

de iniţiator, înregistrat sub nr. 4/25.01.2022, raportul de specialitate al 

compartimentului de resort nr. 4/25.01.2022 și 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, 

 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, 

 

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. 
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           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 25.01.2022 

 

 

 

                 Iniţiator proiect    Avizat pentru legalitate 

PRIMAR,    Secretar general UAT Tiream 

                  dl. Tar Nicolae                                         cj. Candid Humă 
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Anexa nr. 1, la PROIECT 
 

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 25.01.2022. 

 

                 Iniţiator proiect    Avizat pentru legalitate 

PRIMAR,       Secretar General UAT Tiream 

                dl. Tar Nicolae                                         cj. Candid Humă 
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REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Bugetului local de venituri şi 

cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2021 

 

 

 

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;  

Portivit prevederilor art. 19 alin. (1), lit.a)  din Legea nr. 273/2006 a finanţelor  

publice locale:” a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si 

bugetele fondurilor externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, 

oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti, dupa caz;”. 

Proiectul de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

comunei Tiream, pe anul 2022  este  întocmit  în temeiul prevederilor Legii bugetului 

de stat pe anul 2022, nr. 317 /2021, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  

şi a prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi alin.( 4) lit. a) şi ale art. 139, alin. 

(3), lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a). din Oordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, propun spre aprobarea Consiliului local al comunei 

Tiream proiectul de hotărare privind aprobarea Bugetului Local de venituri şi cheltuieli 

al Comunei Tiream, pe anul 2022. 

 

Tiream, la 25.01.2022 

 

PRIMAR, 

                                                       Tar Nicolae 

 

 
Red.T.N./Tehn. C.H. 
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Nr. 4/25.01.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Tiream, pe anul 2021 

 
      

 

          Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin contabil Ganndt Henrietta, în conformitate cu prevederile art. 

136, alin. (8), lit.b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrative, 

modificată, formulez prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre  înregistrat 

sub  nr. 4/25.01.2022 privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Tiream pe anul 2022, inițiat de dl. primar Tar Nicolae. 

În conformitate cu prevederile art. 155, 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;  

Proiectul de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

comunei Tiream, s-a întocmit  în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 

2022, nr. 317 din 2021, a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale și a O.U.G. 

nr. 57/2019 Codul administrative, modificată. 

 Referitor la modul de constituire a veniturilor, constat că acestea provin din mai 

multe surse legale,respectiv : 

Veniturile din care este alcătuit bugetul comunei Tiream  provin din următoarele 

surse:                                                          

I.Venituri proprii  în sumă de......................................................................... 867.000 lei; 

II. Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01), suma de ................482.000 lei; 

III.Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.04):.496.000 lei; 

IV. Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului judetean (cod 040205)..... 

.........................................................................................................................425.000 lei; 

V. Sume defalcate din T.V.A. ptr, finanţarea chelt.descentralizate (cod 11.02.02): 

......................................................................................................................1.910.000 lei; 

VI. Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare (cod 11.02.06):…......…...960.000 lei; 

VII. Subvenţii de la alte administraţii(ajutoare ptr. încălzirea locuintei cu lemne)  

….....................................................................................................................353.000 lei, 

VIII. Subventii de la FEADR............................................................................20.000 lei; 

IX. Excedent din anul precedent …………………………………............…487.000 lei; 
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    Total veniturii prevăzute 6.000.000 lei; 

     Total cheltuieli propuse: 6.000.000 lei, sumă repartizată de către inițiator pe 

capitole de cheltuieli, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea.nr. 273/2006  privind finanţele 

publice locale, stipulează ,citez:” Bugetele locale se aprobă de către consiliile locale”. 

Consider că s-a făcut o repartizare judicioasă a sumelor pe capitole de cheltuieli, 

astfel încât să fie acoperite toate capitolele, respectându-se actele normative în  

domeniu, urmând ca, consiliul local să aprobe prin hotărâre propunerea d-lui primar, în 

şedinţa din luna februarie 2022. 

        

 Tiream,  la 25.01.2022 

 

 

 

Compartiment Contabilitate, Impozite şi taxe locale, Achiziţii publice  

ec. GNANDT HENRIETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn. G.H.. 

Nr. Exemplare : 2/2 pag 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro

