
 

 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 30/2018 
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

 
        Având în vedere  proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetiş,  raportul Biroului 
Buget șiContabilitate, Taxe și Impozite locale și Achiziții publice din aparatul de specialitate al 
primarului, expunerea de motive a primarului comunei Vetiş, dl. Iuliu Ilyes nr. 3.506/06.07.2018 
şi raportul Comisiei de specialitate a consiliului local al comunei Vetiş,  
        Ţinând cont de prevederile art. 19 alin.(1) lit. a) si alin. (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, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în data 
de 11.07.2018, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
         Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, 
conform Anexei nr. I,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art. 2.  Art. 7 din Hotărârea consiliului local al comunei Vetiș nr. 10/14.02.2018 prin 
aprobarea bugetului local al comunei Vetiș pe anul 2018 se modifică după cum urmează : 
       ”Se aprobă folosirea excedentul anului 2017, în sumă totală de 3.514.169 lei pentru 
finanțarea lucrărilor de investiţii noi, după um urmează : 

- la Partea IV – Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape – protecția mediului : 

Canalizare Vetiș - Oar și alimentare cu apă Oar – 900.000 lei; 

- la Partea V - Acțiuni economice – Transport : Modernizare străzi în comuna Vetiș - 
2.614.169 lei;” 

         Art. 3.  Se aprobă sistarea lucrărilor la investiția „Construire Casă de nunți în Decebal”, 
până la realizarea investiției „Rețelele de alimentare cu apă și rețelele de canalizare în UAT Vetiș 
-/ Localitatea Decebal, cuprinsă în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, în 2014 – 2020” cu realizarea lucrărilor 
de conservare aferente. 
        Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 
Biroul Buget, Contabilitate, Impozite și Taxe locale și Achiziţii publice. 
          Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș, Biroului Buget, 
Contabilitate, Impozite și Taxe locale și Achiziții publice și Instituția Prefectului Satu Mare. 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
           IANUCZAS CSABA                                                       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 


