
 
 

 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 2/2018 
privind folosirea excedentului bugetului anului 2018 pentru plata unor investiţii 

 
 

       Consiliul local a comunei Vetiş judetul Satu Mare, întrunit în şedinţa extraordinară, azi 
03.01.2018, 
      Văzând expunerea de motive nr. 7.433/28.12.2018 și proiectul de hotărâre iniţiat de 
către primarul comunei Vetiş,  
      Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind 
finanțele publice locale, 
      Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate şi de avizul favorabil al comisiei 
de specialitate, 
      În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), art. 39 alin. (2) , art. 45 alin. 2 lit. a și art. 115 alin.1 lit. 
b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completărie ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
       Art.1  Se aprobă plata în anul 2019 din excedentul bugetului anului 2018, în valoare de 
1.043.777 lei,  a lucrărilor și proiectelor cuprinse în lista de investiții aprobată pentru anul 
2018,  contractate și aflate în curs de execuție în anul 2019 , după cum urmează : 

a) Lucrări de construcții și instalații rămase de executat și realizare stații de pompare la 

obiectivul ”Canalizare menajeră în localitatea Vetiș și Oar, comuna Vetiș, jud. Satu 

Mare”; 

b) Elaborare Studiu de fezabilitate pentru ”Extindere rețele de apă și canalizare în 

comuna Vetiș, jud. Satu Mare”; 

c) Elaborare Studiu de fezabilitate pentru : Construire creșă în comuna Vetiș, jud. Satu 

Mare”; 

d) Elaborare DALI (Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru 

”Reabilitare cămin cultural în localitatea Vetiș, jud. Satu Mare”; 

e) Elaborare proiect tehnic pentru ”Realizare parc recreațional în comuna  Vetiș, jud. Satu 

Mare”.  

        Art.2 Primarul comunei Vetiş, prin aparatul propriu de specialitate, respectiv, Biroul 
Buget, Contabilitate, Impozite și Taxe şi Achiziţii Publice, are obligația ducerii la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
        Art.3 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituţiei Prefectului 
judeţului Satu Mare. 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                      RUSNEAC GHEORGHE                                       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 


