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HOTĂRÂREA Nr. 32/28.10.2020 
privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trim. III 2020 

 
 

    Consiliul local al comunei Vetiş, jud. Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară din data de 
28.10.2020, 
    Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Vetiș nr. 7.416 din 16.10.2020 și 
proiectul de hotărâre nr. 7.434 din 16.10.2020 privind aprobarea execuției bugetare pentru 
trim. III 2020, inițiat de primarul comunei Vetiș,  
    - raportul Biroului buget, contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice nr. 7480 
din 20.10.2020 și raportul comisiei de specialitate al consiliului local nr. 7670 din 28.10.2020, 
- prevederile art. 49, alin. 12, art. 73, alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, 
     În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 139, alin. 3, lit. 
a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

     Art. 1  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al comunei Vetiş aferent 
trimestrului III al anului 2020, conform Anexei, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
     Art. 2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștinţă cetăţenilor comunei Vetiş prin afișare 
la sediul primăriei și prin postare în Monitorul oficial al comunei Vetiș de pe pagina web 
oficială a comunei www.vetis.ro. 
     Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Vetiş 
Biroului buget, contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice în vederea aducerii la 
îndeplinire și Instituției Prefectului județul  Satu Mare. 
 

Vetiş la 28.10.2020 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        

    GHEORGHE BERCI                                                              Contrasemnez,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL al UAT 
                       Jr.  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-14,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14, Nr. total al consilierilor absenţi- 0 Voturi pentru-14 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 


