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HOTĂRÂREA Nr.4/21.02.2018 CU PRIVIRE LA LA APROBAREA BUGETULUI DE 
VENITURI ŞI CHELTUIELI  AL COMUNEI BIXAD, JUDEŢUL SATU MARE PENTRU ANUL 
2018 

Consiliul Local al Comunei Bixad, judetul Satu Mare 

Având în vedere  
expunerea de motive, proiectul de hotarare 
-raportul compartimentului financiar contabil şi achiziţii publice,  
- raportul comisiei de  specialitate a Consiliului local Bixad, 
Adresa Directiei Generale Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca -Administratia judeteana a 
Finantelor  Publice  Satu Mare nr 18843/2018 
Adresa Consiliului Judetean Satu Mare nr 1796/30.01.2018 
-Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2 /2018, 
-Legea nr.273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 

În  temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” și „c”, alin. (5) lit. „a” art. 45 alin. (3), 
art. 49, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (3), (5) – (7)   din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Hotărăște 
Art.1. (1) Se aproba acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a Bugetului local de 
Venituri si Cheltuieli al Comunei Bixad, pe anul 2018, in valoare de 235.000 lei, din execedentul 
anilor precedenti, constituit in Fondul de rulment al comunei Bixad. 
(2) Se aproba Bugetul Local al comunei Bixad pe anul 2018, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta. 
Art.2 Cu ducere la îndeplinirea hotărârii  adoptatate se va încredinţa primarul, contabilul primăriei 
Bixad  şi directorul şcolii din comuna Bixad.  
Art.3. Hotărârea adoptata se va aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Primăriei Bixad 
şi prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei.  
Art.4 Hotărârea adoptata  se va comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, 
compartimentului  financiar contabil şi achiziţii publice şi primarului ales al comunei Bixad. 
 
Bixad:21.02.2018 
Preşedinte de şedinţă,   
consilier,                                                                                           Avizat ,                
Grigore-Iacob FINTA                                                                   Secretar U.A.T.  ,    

                                                                                       Mioara COJOCARU      
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