JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 49/2018

privind cuprinderea studiului de fezabilitate al unei creșe
în lista de investiții pe anul 2018
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Vetiş nr. 6.296/13.11.2018,
Nota conceptuală a investiției anexată la expunerea de motive și proiectul de hotărâre iniţiat de
primarul comunei Vetiş, raportul Biroului contabilitate, achiziţii publice din aparatul de specialitate
al primarului şi raportul Comisiei de specialitate a consiliului local al comunei Vetiş,
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, prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991,
actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4) lit. a), coroborat cu art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Vetiş, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
15.11.2018
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea listei de investiții din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe
anul 2018, prin cuprinderea Studiului de fezabilitate al investiției : Construire creșă în comuna
Vetiș, jud. Satu Mare cu suma de 5.000 lei la Partea IV : Servicii și Dezvoltare Publică, Locuințe,
Mediuși Ape – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, Titlul XIII - Active nefinanciare și scoaterea
poziției : Documentație tehnică pentru extindere rețele de alimentare cu energie electrică.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
Biroul Buget, Contabilitate, Impozite și Taxe locale și Achiziţi ipublice.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș, Biroului Buget, Contabilitate,
Impozite și Taxe locale și Achiziții publice și Instituției Prefectului județ Satu Mare.
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificatăşicompletată.
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