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Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data 

de 30.09.2019,  

 Având în vedere: 

- prevederile art.129, alin.4, din in O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul Administrativ;- Art. 
19 alin.2 şi art. 41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 39 alin. 6, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- în conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) lit. b) din Normelor metodologice de 
aplicare Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
- Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
- Referatul de specialitate ale d-nei contabil Maruşca Valentina nr. 5619 din 16.09.2019; 
- Referatul de aprobare a primarului nr.5619 din 16.09.2019; 
- Avizul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local al comunei Zădăreni; 
- votul ,,pentru’’ a 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri. 

 
În temeiul art.129 alin.1 și art.139 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
ART.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Zădăreni, pe anul 2019, în conformitate cu anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
ART.2. - Se aprobă  lista de investiţii a comunei Zădăreni, pe anul 2019, conform anexei 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART.3. - Se aprobă Planul de achiziții a Comunei Zădăreni pe anul 2019, conform anexei 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică 
cu: 
- Instituţia  Prefectului - judeţul Arad, Compartimentul Juridic şi Contencios Administrativ;  
-  Compartimentul Cheltuieli din cadrul Primăriei comunei Zădăreni; 
-  Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariazadareni.ro 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR, 
              BENE FLORIAN           CORBEI EMANUEL PETRU 
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