
 

 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 48/2019 
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 
        Având în vedere : 
        Referatul de aprobare al primarului comunei Vetiş nr. 10.727/2019 și proiectul de 
hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetiş, înregistrat sub nr. 10.728/2019, 
        Raportul Biroului Buget, contabilitate, impozite și taxe locale și achiziţii publice din 
aparatul de specialitate al primarului nr. 10.729 din 11.11.2019 şi Raportul Comisiei de 
specialitate a onsiliului local al comunei Vetiş nr. 10.836 din 14.11.2019,  
        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. 129 alin. 4) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. 3) lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
        Consiliul local al comunei Vetiş, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 14.11.2019, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiș 
pe anul 2019, conform Anexei nr. I,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art. 2  Se aprobă Lista Obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare parțială sau 
integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
        Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
şi Biroul Buget, Contabilitate, Impozite și Taxe locale și Achiziţii publice. 
        Art. 4. 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                                        
    VEKONY ATTILA                                                              Contrasemnez,  
                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                  ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13, Nr. total al consilierilor absenţi- 2,Voturi pentru-13  Voturi 
împotrivă- 0   Abţineri-0 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 

COMUNEI NR.32/2019 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2019  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2019  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2019  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2019  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2019  

6 
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 
…/…/2019 

 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 

absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 



 
 

6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 
cunoștință publică.”; 

7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 


