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Nr. 3895 din 21.12.2021 

 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

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

pe anul 2021 

 

 

 

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

3894/21.12.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

3896/21.12.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și 

nr.3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Ținând cont de : 

- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare nr. 166041/2021, 

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

3909/21.12.2021 prin care a comunicat către UAT Tiream repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 

trimestrul IV, potrivit prevederilor art.1 din HG. nr. 1264/2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 156/13.12.2021 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 

6% din impozitul pe venit, încasat suplimentar, fond aflat la dispoziţia consiliului 

judeţean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (9A1) din Legea bugetului de 

stat pe anul 2021, nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

   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, 
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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 rectificat  al Comunei 

Tiream, pe anul 2021la nivelul sumei de 6.159.000lei la partea de venituri şi la 

nivelul sumei de 6.159.000 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.                     

 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 21.12.2021 

 

 

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

    PRIMAR,                Secretar general UAT Tiream 

   dl. Tar Nicolae                                             cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 
 

Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 
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Nr.3894  din 21.12.2021 

 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

privind rectificarea 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 

Oordonanţa 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 legeşi le supune  spre aprobare consiliului 

local”. 

            În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 a 

finanţelor  publice locale:”Pe parcursul exerciţiului bugetar,autorităţile deliberative  

pot aproba rectificarea bugetelor aprobate,ca urmare a unor propuneri  

fundamentate ale ordonatorilor principali de  credite”. 

Văzând adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare nr. 

166041/2021, Serviciul S.A.E.E.B.L., înregistrată la sediul Primăriei Comunei 

Tiream sub nr. 3909/21.12.2021 prin care a comunicat către UAT Tiream 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale în trimestrul IV, potrivit prevederilor art.1 din HG. nr.1264/2021. 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat, propun rectificarea bugetului local  cu suma 

de +500.000 lei respectiv majorarea bugetului local de la nivelul sumei de 5.659.000 

lei la nivelul sumei de 6.159.000 lei, precum și rectificarea între capitolele de 

cheltuieli ale acestuia, în vederea acoperiiri cheltuielilor propuse, respectiv: 

- la  Capitolul de cheltuieli( 51)Autorități executive  +100.000 lei rezultând un 

total de 2.213.000 lei; 
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- la  Capitolul de cheltuieli( 61) Ordine publica si sig nationala  +200.000 lei 

rezultând un total de 215.000 lei; 

-  la Capitolului de cheltuieli (65) Invatamant  +10.000 lei rezultând un total de 

267.000 lei. 

-  la Capitolului de cheltuieli (84) Drumuri si strazi  +190.000 lei rezultând un 

total de 409.000 lei. 

 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,INIȚIEZ Proiectul de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 

2021. 

 

 

 

Tiream, la 21.12.2021 

 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr.3896 din 21.12.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea 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 Gnandt Henrietta, în conformitate cu  prevederilor 

art.136 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

completată prin O.U.G. nr.63/ 2019, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul 

de hotărâre înregistrat sub nr. 2602/21.12.2021 cu privire la aprobarea rectificării 

Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream, pe anul 2021, iniţiat de 

dl.primar Tar Nicolae, din punct de vedere a respectării prevederilor  Legii bugetului 

de stat pe anul 2021, nr. 15 din 09.03.2021, Legii nr. 273/2006 privind finanţele  

publice locale şi a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, modificată. 

 Din analiza proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 2602/21.12.2021, 

constat că iniţiatorul 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 şi 

având în vedere prevederile art. 19 alin.(2) din  Legii nr.273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propune următoarele  

modificării:     

Văzând adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare nr. 

166041/2021, Serviciul S.A.E.E.B.L., înregistrată la sediul Primăriei Comunei 

Tiream sub nr. 3909/21.12.2021 prin care a comunicat către UAT Tiream 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale în trimestrul IV, potrivit prevederilor art. 1 din HG. nr. 1264/2021. 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat, propun rectificarea bugetului local  cu suma 

de +500.000 lei respectiv majorarea bugetului local de la nivelul sumei de 5.659.000 
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lei la nivelul sumei de 6.159.000 lei, precum și rectificarea între capitolele de 

cheltuieli  ale acestuia, în vederea acoperirii cheltuielilor propuse, respectiv: 

- la  Capitolul de cheltuieli( 51)Autorități executive  +100.000 lei rezultând un 

total de 2.213.000 lei; 

- la  Capitolul de cheltuieli( 61) Ordine publica si sig nationala  +200.000 lei 

rezultând un total de 215.000 lei; 

-  la Capitolului de cheltuieli (65) Invatamant  +10.000 lei rezultând un total de 

267.000 lei. 

-  la Capitolului de cheltuieli (84) Drumuri si strazi  +190.000 lei rezultând un 

total de 409.000 lei. 

 

         Faţă de cele arătate mai sus, consider legală şi justificată propunerea 

iniţiatorului referitoare la posibilitatea rectificării bugetului local,potrivit anexei la 

proiectul de hotărâre, urmând ca ulterior Consiliul local al comunei Tiream să 

aprobe prin hotărâre proiectul de hotărâre în şedinţa ordinară din luna decembrie 

2021. 

 

 

      Tiream, la 21.12.2021 

 

 

Compartiment contabilitate, 

ec. Gnandt Henrietta 
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