ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 10/2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș
pe anul 2018
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetiș, expunerea de
motive nr. 470 din 07.02.2018, raportul Biroului buget, contabilitate, impoziteşitaxe locale
şiachiziţiipublicedin aparatul de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate a
consiliului local al comunei Vetiș,
Având în vedere :
- prevederile legale privind elaborarea și componența bugetelor locale, respectiv cele
referitoare la veniturile și cheltuielile bugetelor locale, cuprinse în Legea nr. 273/2006,
actualizată, privind finanțele publice locale,
- prevederile din Secțiunea a 2-a – Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2018
cuprinse în Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2017privind unele măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,
Ținând cont de prevederile art. 82. Alin. (1) și (2), respectiv de prevederile art. 104 și 105
din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de prevederile art. 2 al HG nr. 569/2015 privind aprobarea Normelor
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor
didactice și a personalului auxiliar din învățământul de stat,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4) lit. a), coroborat cu art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș, judetul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară în data
de 14.02.2018,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2018, conform
ANEXEI nr. I.
Art. 2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții în continuare, a obiectivelor de investiții noi, a
studiilor și dotărilor pe anul 2018, conform ANEXEI nr. II.
Art. 3. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale Vetiș pe anul 2018, conform Anexei nr. III.
Art. 4. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale Oar pe anul 2018, conform ANEXEI nr. IV.
Art. 5. (1) Se aprobă sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de
la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământ, în
cuantum de 20.000 lei pentru un număr de 16 persoane la Şcoala Gimnazială Vetiş şi în
cunatum de 18.000 lei, pentru un număr de 14 persoane la Şcoala Gimnazială Oar.
(2) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ vor analiza şi vor verifica
legalitatea solicitărilor, cu respectarea prevederilor HG nr. 569/2015 privind aprobarea Normelor
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.
(3) Cu ducerea la îndeplinire a prezentului articol se încredinţează ordonatorii secundari de
credite şi contabilul şcolilor şi Biroul Buget și contabilitate, Impozite şi taxe locale şi Achiziţii
publice al primăriei.

Art. 6. (1) Se aprobă numărul și cuantumul burselor sociale și de merit, precum și sumele
necesare pentru plata lor în anul 2018, conform ANEXEI nr. V.
(2) Cu ducerea la îndeplinire a prezentului articol se încredinţează ordonatorii secundari de
credite şi contabilul şcolilor şi Biroul Buget și contabilitate, Impozite şi taxe locale şi Achiziţii
publice al primăriei.
Art. 7. Se aprobă folosirea excedentul anului 2017, în sumă de 3.514.169 lei pentru
finanțarea lucrărilor de investiţii noi la Partea V - Acțiuni economice – Transporturi :
Modernizare străzi în comuna Vetiș.
Art. 8. (1) Se aprobă sprijinulfinanciarpentruunităţile de cult, conform ANEXEI nr. VI.
(2) Alocareasumelor se va face înbazacereriiunităților de cult, cu respectareaprevederilor
HG 1.470/2002 privind aprobareaNormelormetodologice la OG nr. 82/2001, republicată,
actualizată,
privind
stabilireaunorforme
de
sprijinfinanciarpentruunităţile
de
cult
aparţinândcultelorreligioaserecunoscute din România, trimestrial, înmăsurautilizăriilor.
Art. 9. Se aprobăalocareasumelorpentrusprijinulfinanciar al cluburilor de fotbal, după cum
urmează :
AS ViitorulVetiș :
65.000 lei
CS Someșul Oar :
65.000 lei
AS LuceafărulDecebal : 65.000 lei
Art. 10. Anexele I – VI fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei,
Biroul Buget și contabilitate, Impozite şi taxe locale, Achiziţii publice și Serviciul Investiții,
Patrimoniu, Servicii publice, Administrativ și Situații de urgență.
Art.12. Prezenta hotărâre va fi postată pe pagina de internet oficială a primăriei Vetiș, prin
grija secretarului comunei Vetiș şi va fi comunicată :
- primarului comunei Vetiș,
- unităților școlare din comuna Vetiș;
- unităților de cult din comuna Vetiș;
- cluburilor de fotbal din comuna Vetiș;
- Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare.

Vetiş la 14.02.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CRIŞAN BOGDAN

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14
Voturi împotrivă- 0 Abţineri-0

