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H O T Ă R Â R E A 

NR.101/2019 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al orașului Teiuș pe anul 2019 

 

 

Consiliul local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă  extraordinară în data de   12 

decembrie 2019  , şedinţă publică. 

Luând în dezbatere:  

-proiectul de hotărâre privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Teiuș pe 

anul 2019  

-referatul de aprobare nr.16995/06.12.2019 la proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2019 

-raportul nr.16997/06.12.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teius 

 -avizele nr.17303/12.12.2019,17304/12.12.2019,17305/12.12.2019 ale comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

-Veniturile bugetului local se modifică cu suma de 49.10  miilei, astfel:  

-Majorarea veniturilor cu suma de 7 miilei la sume defalcate din taxa  pe valoarea adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor,municipiilor-pentru finantarea 

drepturilor copiilor cu CES integrati in invatamantul de masa  (cod.11.02.02), conform 

HG.752/14.10.2019 si adresa nr.16839/04.12.2019 

 -Majorarea veniturilor cu suma de 13.60 miilei la donatii si sponsorizari(cod.37.02.01) 

 -Majorarea veniturilor cu suma de 28.50 miilei alte venituri(cod.36.02.50) 

                  

             Având în vedere prevederile: 

-art.49 alin.5 din Legea nr. 273/2006 privind  Finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările  ulterioare ; 

-Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

-art.129 alin.2,lit.b,alin.4.lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

În temeiul art.139 şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ   

    
HOTĂRĂȘTE   

 

Art.1 -Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al orasului  Teiuş pe anul 2019, 

pe capitole, articole şi aliniate conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 

urmează:             

          Art.2- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019 cu 

suma de 7 miilei la  sume defalcate din taxa  pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor,municipiilor-pentru finantarea drepturilor copiilor cu 

CES integrati in invatamantul de masa. 
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           Art.3- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019 cu 

suma de 13.60 miilei la donatii si sponsorizari. 

          Art.4- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019 cu 

suma de 28.50 miilei alte venituri. 

        Art.5- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019 - La 

cap.67.02.50 –Alte servicii in domeniile culturii,recreeri se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu 

suma de 13.60 miilei: la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii in suma de 13.60 miilei.  

        Art.6- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Tiuş pe anul 2019 – La 

cap.68.02.50.50-Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu 

suma de 25 miilei astfel: la art.20.03.01Hrana pentru oameni in suma de 25 miilei. 

       Art.7- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019  - La 

cap.65.02.07.04 –Invatamant special se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 7 miilei 

astfel: la art.57.02.01 Ajutoare sociale in numerar in suma de 7 mii lei,transferarea sumei de 0,27 mii 

lei la art.20.01.09 materiale si servicii cu caracter functional de la art.20.05.30 alte obiecte de inventar 

suma de 0,13  mii lei,art.20.13 pregatire profesionala-suma de 0,11 mii lei,art.20.30.01 reclama si 

publicitate suma de 0,03 mii lei. 

       Art.8- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019 - La 

cap 74.02.05.01 -Salubritate se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 3.50 miilei astfel: la 

art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii in suma de 3.50 miilei. 

       Art.9-Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Buget-Finanţe  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teiuş.             

       Art.10-Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

      Art.11 .Prezenta hotarare se  va comunica :primarului orasului Teius, serviciul buget finante din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Teius, Institutiei Prefectului judetului Alba, 

dosar sedinta, dosar hotarari. Se afiseaza la sediul Primariei orasului Teius.  

             Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

 

                                                       Teiuș,12 decembrie 2019 

 

 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

               Consilier CERNĂU DORIN                                                    BARA  MARIA 
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