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Nr. 47 din 09.09.2022 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  

al Comunei Tiream pe trimestrul  II, anul 2022 

 

  

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

calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 47/09.09.2022, raportul de specialitate al 

compartimentului de resort nr. 47/09.09.2022 şi avizului comisiei de specialitate 

nr. 1 din cadrul Consiliului local al comunei Tiream, 

 Luând în considerare  prevederile  Secţiunii nr. 4, art. 49, alin.(12), respectiv 

art. 57, alin. 21 din Legea finanţelor publice locale Nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022,Nr. 

317/2021; 

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

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

alin.(3), lit. a), precum şi ale art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. - Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli  al Comunei 

Tiream pe trimestrul II, al anului 2022, la nivelul sumei de  3.122.608 lei la partea 

de venituri şi la nivelul sumei de 2.827.301 lei la partea de cheltuieli, conform 

anexei la prezenta hotărâre, în structura  prevăzută în legea bugetului pe anul 2022, 

din care la  :                

a) Secţiunea de funcţionare   

 •  2.349.764 leila partea de venituri,şi  

        •  2.075.269 lei  la partea de cheltuieli cu un excedent de 274.495 
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,conform  anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului 

pe anul 2022,                                                                                                                                                    

          b) Secţiune de dezvoltare : 

• 772.844 lei  la partea de venituri, şi                                                       

• 752.032 lei la partea de cheltuieli cu un excedent de 20.812 lei, 

conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în 

legea bugetului pe anul 2022.                                                                                                                                                 

Art.2. - De modul cum s-au cheltuit sumele răspunde primarul comunei şi 

compartimentul de resort din cadru aparatului de specialitate al primarului comunei 

Tiream.                                                                                                               

 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

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, și prin afişare la avizierul  

Primariei. 

 

Tiream, la 09.09.2022 

 

   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. 47 din 09.09.2022 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului  local  

de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  II, 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 

întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de 

încheiere a exercitiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în 

condițiile și la termenele prevăzute de lege; 

 Potrivit prevederilor Secţinii nr. 4, art. 49, alin. (12) din  Legea finanţelor 

publice nr. 273/2006, actualizată „Alin (12) În lunile aprilie, iulie si octombrie, 

pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 

ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre 

analizăși aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite 

pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu 

scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a 

veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului: 

a) să nu înregistreze plăți restante; 

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor 

anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de 

o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă 

parte, să fie mai mare decât zero.”                                                             

 Având în vedere prevederile legale enunţate mai sus, în temeiul Legii 

bugetului de stat pentru anul 2022, Nr.317/2021 şi a prevederilor art. 129 alin. 2 lit. 

b) şi al. 4 lit. a) precum şi ale art. 139, alin. (3), lit a), şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, propun spre 

aprobarea consiliului local, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului  

de  execuţie  al bugetului  local  de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe 

trimestrul  II, anul 2022, la nivelul sumei de 3.122.608 lei la partea de venituri şi la 

nivelul sumei de 2.827.301 lei la partea de cheltuieli, conform anexei la prezenta 

hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2022, din care la  :                                                                                                                     

 a) Secţiunea de funcţionare                                                                                                      
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 •2.349.764  lei la partea de venituri, şi  

 •  2.075.269 lei la partea de cheltuieli, cu un excedent de 274.495 lei, 

conformanexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului 

pe anul 2022,   

b) Secţiune de dezvoltare : 

              • 772.844 lei  la partea de veniturii ,şi                                                           

                       • 752.032 lei  la partea de  cheltuieli, cu un excedent de 20.812 lei, 

conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre,în structura prevăzută în legea bugetului 

pe anul 2022. 

 

Tiream, la  09.09.2022 

 

 

 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.T.N./Tehn. C.H. 
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Nr. 47/09.09.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului  local  

de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  II, anul 2022 
      

 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre analiză şi aprobare 

autorităţilor deliberative execuţia bugetară pe cele două secţiuni, respectiv 

secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. 

 Contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli aferent Trimestrului 

II pe anul 2022 s-a întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 317/2021 privind 

aprobarea bugetului de stat pe anul 2022. 

            Bugetul local de venituri şi cheltuieli cuprinde resursele financiare 

mobilizate la dispoziţia oraşului, repartizate în principal pentru realizarea acţiunilor 

social – culturale, instructiv – educativ, asigurarea protecţiei şi refacerea mediului 

înconjurător şi pentru funcţionarea autorităţii publice locale. 

Angajarea, contractarea de lucrări și de bunuri precum și efectuarea de 

cheltuieli de către ordonatorul principal de credite se fac numai cu respectarea 

prevederilor legale și în limita creditelor aprobate. 

Propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe 

trimestrul  II, anul 2022, conform anexelor nr. 1 – 2. 

         

Tiream,  la 09.09.2022 

 

Compartiment contabilitate, impozite si taxe locale si  achizitii publice  

ec. GNANDT HENRITTA  

 

 

 
Red./Tehn. G.H.. 

Nr. Exemplare : 2/1 pag 

mailto:primaria@tiream.ro

