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HOTĂRÂREA  NR. 95 
din 25.09.2017 

 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli, a Listei de 
investiţii şi a Planului de achiziţii a comunei Şagu pe anul 2017 

 

 Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit in şedinţă extraordinară în 
data de 25.09.2017 
 Având în vedere: 
- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri 
şi cheltuieli, a Listei de investiţii şi a Planului de achiziţii a comunei Şagu pe 
anul 2017, proiect iniţiat de primarului comunei Șagu; 
-  prevederile Hotărârii nr. 19 din 28.03.2017 a Consiliului local a comunei 
Șagu privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, a Listei de 
investiţii şi a Planului de achiziţii a comunei Şagu pe anul 2017; 
- referatul compartimentului contabilitate prin care face cunoscut necesitatea 
aprobării rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli, a Listei de 
investiţii şi a Planului de achiziţii a comunei Şagu pe anul 2017 
-  prevederile  art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu  modificările si completările ulterioare;  
- prevederile art. 36, alin. 4, lit. a din  Legea 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-  votul pentru a 10 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 
sunt prezenţi la şedinţă 10 consilieri. 
       In temeiul art 45 ,alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
        Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
        Art.2.- Se aprobă rectificarea Listei de investiţii pe anul 2017 conform 
anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.3.- Se aprobă rectificarea Programului de achiziţii publice pe anul 
2017 conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
        Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Şagu şi se comunică cu: 

 -  Instituţia Prefectului - Judeţul Arad  
 -  Contabilitatea Primăriei comunei Şagu 

         -  va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu 
și pe site-ul propriu www.primariasagu.ro 
 

    Președinte de şedinţă,                                              Contrasemnează,     
           Bun Teofil                                                               Secretar 

                                                                             Roman Dan 


