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__________________________________________________________________ 
 

      HOTĂRÂREA  Nr.44 /20.11.2018 
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Apa pe anul 2018. 

 

               Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 20.11.2018. 
      Având în vedere: 

- Contractul de sponsorizare nr 1635/07.11.2018; 
- Expunerea de motive nr. 1678/16.11.2018, prezentată de domnul primar; 
- Raportul de specialitate nr. 1679/16.11.2018 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. 
 

În temeiul art.45, alin.1, coroborat cu art.115, lit.(b) din Legea nr. 215/2001, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală. 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Apa pe anul 2018cu suma de 

20.000 lei la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli conform anexei 1 ;                    
        Art. 2  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: 11,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi pentru: 
11,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

 
Președinte de ședință                                                              
       Bonta  Dorel       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 
 



 
COMUNA APA                                                            Anexa 1 la HCL 44/20.11.2018 

CUI 3897416 

 

Denumire indicator AN Trim. IV 

TOTAL VENITURI + 20 + 20 

   

37.02.01 Donatii si sponsorizari + 20 + 20 

   

TOTAL CHELTUIELI + 20 + 20 

   

67.50.00 Alte cheltuieli in domeniul culturii + 20 + 20 

                20 Cheltuieli materiale + 20 + 20 

 

 

 

Președinte de ședință                                                             Secretar 
 
     Bonta Dorel                                                               Moldovan Vasile 


