
 
                    JUDEŢUL SATU MARE 

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 56/2018 
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

 
 
       Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Vetiş nr. 6.705/28.11.2018,  
raportul Biroului  contabilitate-achiziţii publice din aparatul de specialitate al primarului, şi raportul 
Comisiei de specialitate a consiliului local al comunei Vetiş,  
      Ţinând cont de prevederile art. 19 alin.(1) lit. a) și 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, județul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
28.11.2018, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 cu următoarele 
modificări : 
          La capitolul de Cheltuieli se propun modificări după cum urmează : 

- disponibilizarea sumei 105.000 lei la Partea a III-a – Cheltuieli social culturale – 
Investiții, de la poziția Amenajare Parc recreativ în curtea dispensarului din Vetiș, obiectiv 
care se va realiza doar în anul următor, în prezent fiind demarată executarea Proiectului 
tehnic; 

- majorarea cheltuielilor cu suma de 60.000 lei laPartea I - Autorități publice și acținui 
externe - Bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, necesară pentru 
finațarea unor lucrări de cadastru și reparați curente; 

- majorarea cheltuielilor la Partea III – Cheltuieli social-culturale astfel : 
– Cultură, recreere și religie – Bunuri și servicii – Bunuri de natura obiectelor de 
inventar, cu suma de 20.000 lei pentru aciziția de veselă la căminele culturale; 
– Asigurări și asistență socială – Asistență socială, cu suma de 25.000 lei pentru 
premierea cu ocazia Centenarului a veteranilor de război și a văsuvelor de război. 

        Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 
Biroul Buget, Contabilitate, Impozite șiTaxe locale și Achiziţii publice. 
        Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș, Biroului Buget, Contabilitate, 
Impozite și Taxe locale și Achiziții publice și Instituției Prefectului județ Satu Mare. 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                       KIS ETELCA                                                       Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                   ANCA-MARIA POP 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 1,Voturi pentru-
14Voturiîmpotrivă- 0   Abţineri-0 


