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HOTĂRÂREA nr.1/2018 
cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a                                                      

deficitului  secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 şi aprobarea modificării bugetului local al 

comunei Vetiş pe anul 2017 

 

       Consiliul local a comunei Vetiş judetul Satu Mare, întrunit în şedinţa extraordinară, azi 
05.01.2018, 
   Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Vetiş,  
   Având în vedere prevederile Ordinului 3244/2017 cu privire la aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
   Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate şi de avizul favorabil al comisiei de 
specialitate, 
   În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2017, a Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   În temeiul art.36 alin.4 lit.a),art.45 alin.2 lit. a și art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1 Se aprobă acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pe anul 2017, în sumă de 3.517.994,42 lei. 

Art.2   Se aprobă suplimentarea Cap..65.02.10 : Cheltuieli de personal Învăţământ, cu 

suma de 72.700 lei, conform majorărilor transferurilor pentru plata drepturilor salariale câștigate 

în instanţă de către personalul din învăţământ, comunicate prin adresa AJFP Satu Mare nr. 

194.089/2017. 

Art.3 Primarul comunei Vetiş, prin aparatul propriu de specialitate, respectiv, Biroul 

Contabilitate, Finanțe şi Achiziţii Publice, are obligația aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituţiei Prefectului 

judeţului Satu Mare. 

VETIŞ,  la  05.01.2018 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    CRIŞAN BOGDAN                                                            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-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 

 


