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HOTĂRÂREA Nr. 45/22.12.2020 
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

 
        Având în vedere : 
        Referatul de aprobare al primarului comunei Vetiş nr. 8.754/22.12.2020 și proiectul de 
hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetiş, înregistrat sub nr. 8.755/22.12.2020, 
        Raportul Biroului Buget, contabilitate, impozite și taxe locale și achiziţii publice din 
aparatul de specialitate al primarului nr. 8.772 din 22.12.2020 şi Raportul Comisiei de 
specialitate a consiliului local al comunei Vetiş nr. ….. din 22.12.2020, 
        În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.100 din 17 decembrie 2020 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale,  
        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 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
        Consiliul local al comunei Vetiş, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 28.12.2020, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art. 1. Se aprobă suplimentarea sumelor alocate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 190.000 lei, pentru finanțarea cheltuielilor de 
funcționare până la sfârșitul anului 2020. 
        Art. 2.  Se aprobă repartizarea sumei de 190.000 lei la Capitolul Celtuieli după cum 
urmează : 
-  180.000 lei la Cap. Autorități publice și acțiuni externe, Titlul II : Bunuri și servicii 
-    10.000 lei la Cap. Protecția mediului, Titlul II : Bunuri și servicii. 
       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. 

 
Vetiş la 22.12.2020 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
     BERCI GHEORGHE                                                              Contrasemnez,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL al UAT 
                     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-15, Nr. total al consilierilor absenţi- 0 Voturi pentru-15 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 


