
   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 41 / 30.10.2018 
  
                    privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Apa şi modificarea                            

listelor de investiţii pe anul 2018. 

 

              Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.10.2018. 
      Având în vedere: 

- Adresa 163804/2018 primita de la AJFP Satu Mare; 
- Expunerea de motive nr. 1563/26.10.2018, prezentată de domnul primar; 
- Raportul de specialitate nr. 1564/26.10.2018 şi raportul comisiei economice din cadrul C.L.  
- Prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind Finantele publice locale; 
- prevederile art.36, alin.4 lit.a, coroborat cu prevederile art.45,alin. (1)din  Legea administratiei publice 

nr. 215/2001; 
- Prevederile art. 3 din OUG 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 

63 din Legea nr.273/2006 privind Finantele publice locale. 
 
 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
 
       Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Apa pe anul 2018 cu suma de 738.600 lei la 

partea de venituri cat si la partea de cheltuieli cu suma de 738.600 lei conform anexei 1 ;                    
       Art. 2 Se aprobă modificarea listelor de investiţii pe anul 2018 conform anexelor 2 si 3. 
       Art. 3  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Apa şi 

consilier contabil Guiaş Daniela Cristina .  
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din Legea 

nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în funcţie: 11,  Nr. 
consilieri prezenţi: 8,  Nr.consilieri absenţi: 3, Voturi pentru: 8,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

 
 
Președinte de ședință                                                              
Blaga Luminița-Gabriela      Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARUL COMUNEI APA 

NR. 1563/26.10.2018 
 
                                         EXPUNERE DE MOTIVE 

 

             la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Apa şi 
modificarea listei de investiţii pe anul 2018 
 
           Domnilor consilieri: 
 
           În urma adresei 163804/2018 primita de la AJFP Satu Mare comunei noastrea i-a fost 
repartizata suma de 20.000 lei , iar in urma depunerii cererii de plata la AFIR pentru proiectul 
pe Masura 322 am incasat suma de 718.600 lei.  Suma de 20.000 lei am prevazut-o pentru 
achitarea indemnizatiilor persoanelor cu handicap, suma de 119.620 lei pentru achitarea TVA-
ului la factura 092/15.02.2018 emisa de SC PROIECT INVEST SRL , suma de 83.320 lei 
pentru plata notificarii primite de la FGCR iar suma de 515.660 lei pentru rambursarea 
creditului de la BCR. Avand termene de plata  si destinatie exacta la incasarea sumelor de la 
AFIR acelea au fost deja modificate prin adrese trimise la AJFP iar prin proiect va aducem la 
cunostiinta modificarea bugetului.  Dorind sa rambursam creditul inainte de termen pentru a 
nu mai achita dobanzi si comisioane am efectuat o analiza amănunțita asupra bugetului local 
la partea de cheltuieli prevazand retragerea si alocarea sumei de 16.750 lei . Modificarea 
bugetului este prezentată în anexa 1 astfel:  

- Cap. 51 cheltuieli materiale 10.000 lei pentru buna functionare a institutiei; 
- Cap. 55 suma de 25.000 lei o retragem deoarece daca rambursam anticipat creditul nu 

va mai fi nevoie de suma pntru comisioane si dobanzi; 
- Cap. 67 suma de 5.000 lei pentru organizare de spectacol cu ocazia zilei de 1Decembrie 

si acordarea de cadouri elevilor de la Gradinita si Scoala din localitate; 
- Cap. 68 suma de 20.000 lei pentru cheltuieli cu indemnizatiile persoanelor cu handicap; 
- Cap. 70 suma de 5.000 iluminatul festiv de sarbatori; 
- Cap. 74 suma de 735.350 lei pentru cheltuielile cu proiectul pe Masura 322 respectiv 

plata anticipata a creditului; 
- Cap. 84 suma de 5.000 lei pentru, piese schimb; 

           În acest sens am iniţiat acest proiect şi propun Consiliului Local Apa, adoptarea  
hotărârii privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii  pentru anul 
2018. 
 

PRIMAR 
Trandafir Vasile Radu 

 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 

Compartiment contabilitate şi achiziţii publice 
NR. 1564/23.10.2018 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 
    
          la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Apa şi  
          modificarea listei de investiţii pe anul 2018 
 
 
       Domnilor consilieri: 
 
 
 
           În urma prezentării proiectului de hotărâre şi a expunerii de motive doresc să vă aduc la 
cunoştiinţă că  aceste modificări se pot efectua. 
 

PROPUN : 
 

          Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării 
bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 2018. 
 
 
 
 

Consilier 
Guiaş Daniela Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  I 

 

 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Apa şi modificarea 

listei de investiţii pe anul 2018 
 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; invatamant, 

sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita Comisia I, de  pe 
lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia publica locala, 
Comisia acorda  

 

AVIZ FAVORABIL 

 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere 
şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data 30.10.2018 
 

COMISIA 
 

Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela__________________ 

Bonta Dorel____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin ____________________  

Olari Delia _____________________________    

      
 
 
 
 


