
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 48/2017 
Privindaprobarearectificăriibugetului de veniturişicheltuieli al comuneiVetiş 

peanul 2017 
 

 
      Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetiş, raportul Biroului 
contabilitate-achiziţii publice din aparatul de specialitate al primarului, expunerea de motive a 
primarului comunei Vetiş şi raportul comisiei de specialitate a consiliului local al comunei Vetiş,  
      Ţinând cont de prevederile art. 19  alin.(1) lit. a)  şialin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;  
       În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4) lit. a), coroborat cu art. 45 alin. 2) lit.a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
       Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în şedinţă ordinară azi 20.09.2017 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 cu 
sumele cuprinse în Anexa I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
        Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 
Biroul Buget, contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice. 
 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
       CODREA IONEL-DANIEL                                                 Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificată şi completată. 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-12 , Nr. total al consilierilor absenţi- 3,Voturi pentru-12   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 

 

 

 

 



 

ANEXA 

 

Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare  

ale bugetului local al comunei Vetiş pe anul 2017 

 

 

                                                                                                                     mii  lei  

VENITURI  

     Sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor  

+         175.000,00 

     Subvenții pentru ajutorul de încălzire, combustibili,... +           18.000,00 

     Cote defalcate din impozitul pe venit -          196.700,00 

TOTAL VENITURI  -              3.700,00 

  

CHELTUIELI  

   I.  AUTORITĂŢI   PUBLICE   LOCALE  

         BUNURI ȘI SERVICII +             6.000,00 

         Reabilitarea clădirii fostei primării +             6.000,00 

         Rafturi pentru arhivă și bibliotecă +           15.000,00 

         Publicații – Apariție ziar de informare locală +           10.000,00 

         Pregătirea profesională  -           15.000,00 

         Cheltuieli de protocol  -           10.000,00 

INVESTIȚII +           31.500,00 

         Sisteme de rafturi pentru arhivă -            10.000,00 

         SF și PT reabilitare clădire fosta școală din Oar +           10.000,00 

         SF și PT reabilitare clădire de pe str. Mare din Oar +           10.000,00 

         Gard despărțitor la școala din Decebal +           21.500,00 

  II.   APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ  

         BUNURI ȘI SERVICII +                500,00 

         Prime de asigurare +                500,00 

  III.  ÎNVĂŢĂMÂNT  

        BUNURI ȘI SERVICII +           71.000,00 

        Reamenajare trotuare și curte la școala din Oar +           60.000,00 

        Sistem de detecție și semnalizare la clădirea școlii din Oar  -           35.000,00 

        Alte cheltuieli – reparații curente +           46.000,00 

        INVESTIȚII -            18.500,00 

        Teren de joacă în curtea grădiniței din Vetiș -            40.000,00 

        Gard despărțitor la în curtea școlii din Decebal -            20.000,00 

        Copertină în curtea școlii din Vetiș -              2.000,00 

        SF și PT Reabilitarea termică a clădirii grădiniței din Decebal -              1.500,00 

        Reabilitarea termică a clădirii grădiniței din Decebal -            20.000,00 

        Sistem de detecție și avertizare la clădirea grădiniței din Oar +           30.000,00 

        Sistem de detecție și avertizare la clădire școlii din Oar +           35.000,00 

 IV.  CULTURĂ,  RECREERE,  RELIGIE    

        BUNURI ȘI SERVICII +             1.000,00 

        Cheltuieli cu utilități +             1.000,00 

        ALTE CHELTUIELI +           10.000,00 

        Parohia reformată Vetiș +           10.000,00 

        INVESTIȚII  -           23.200,00 

        Teren de sport cu gazon artifical la Decebal +           30.300,00 

        Pistă de atletism la școala din Vetiș  -           70.000,00 

        Dotări bucătărie la  căminele culturale din Vetiș și Oar  +             6.000,00 

        SF Parc fitness în curtea dispensarului din Vetiș +           10.500,00 



 V.   ASISTENȚĂ SOCIALĂ +          33.000,00 

         Ajutoare sociale și pentru încălzirea locuințelor +          33.000.00 

  VI.  LOCUINŢE,  SERVICII  ŞI  DEZVOLTARE  PUBLICĂ  

        BUNURI ȘI SERVICII +         440.000,00 

         Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Vetiș      +         440.000,00 

        INVESTIȚII -          510.000,00 

        Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Vetiș -          440.000,00 

        Alimentarea cu energie electrică în localitatea Decebal -            20.000,00 

        SF – PT  alimentarea cu energie electrică în localitatea Decebal              +             5.000,00 

        Extindere rețele de apă poatbilă în Vetiș și Oar -          100.000,00 

        SF și PT extindere rețele de apă potabilă în Vetiș și Oar +           10.000,00 

        Stație de autobus - 7 buc. +           35.000,00 

  VII.  PROTECŢIA  MEDIULUI    

          BUNURI ȘI SERVICII -           35.000,00 

         Studiu  gestionare deșeuri +           15.000,00 

          Achiziție containere  -           50.000.00 

         INVESTIŢII -            40.000,00 

        Studiu privind sistemul de evacuarea apelor pluviale în Vetiș -            30.000,00 

        Achiziție containere -            10.000,00 

VIII.  TRANSPORTURI  

         INVESTIȚII +           30.000,00 

        SF Modernizare străzi în comuna Vetiș +           30.000,00 

         TOTAL CHELTUIELI -              3.700,00 

 

 

 

                 PRIMAR 

 

                 Iuliu  Ilyes 
 


