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H O T Ă R Â R E A 

NR.29/2019 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,a Programul anual al 

Investițiilor Publice și a planului de achiziții al orașului Teiuș pe anul 2019 

 

 

Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în data de 

18 aprilie  2019,ședință publică. 

            Luând în dezbatere:  

            -proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli ,a 

Programul anual al Investițiilor Publice și a planului de achiziții al orașului Teiuș pe anul 

2019 

            -expunerea de motive nr.4993/11.04.2019  la proiectul de hotărâre  privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,a Programul anual al Investițiilor Publice și 

a planului de achiziții al orașului Teiuș pe anul 2019 

            -raportul nr.4994/11.04.2019 al compartimentului  de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș 

            -avizele nr.4955/11.04.2019,5033/12.04.2019,5034/12.04.2019 ale comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

       -adresa nr ABG_STZ _4383/22.03.2019 a Direcției Generale a Finanțelor Publice 

Brașov privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 

TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, 

municipiilor pentru anul 2019 și estimări pe anii 2010-2022,  

       -adresa nr ABG_STZ_5405/09.04.2019 a Direcției Generale a Finanțelor Publice  

Brașov privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA. 

Având în vedere prevederile: 

             -adresa ne.7543/VII/2/E/11 din 12.04.2019 a Consiliului Judetean Alba 

            -  art.8 și art.39 din  Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare     

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

In temeiul art.36 alin. 4 lit.a,art.45 si art.115 alin.1, lit.b din Legea 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare adoptă prezenta: 
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     HOTĂRÂRE 

 

 Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Teiuș pe anul 2019, în 

sumă de 36852,97 mii lei la venituri și cheltuielile în sumă de 36887,70 mii lei  pe 

capitole, articole si aliniate conform anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă bugetul creditelor interne și externe al orașului Teiuș pe anul 

2019, în sumă de  951,74 mii lei , pe capitole, articole și aliniate conform anexei nr. 2 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă planul de achiziții al orașului Teiuș pe anul 2019, conform anexei 

nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.Se aprobă Programul anual al investițiilor publice al orașului Teiuș pe anul 

2019,conform anexei 4 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.Cu ducerea  la îndeplinire se încredințează Serviciul Buget-Finanțe și 

serviciul tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraș Teiuș. 

Art.6.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.7.Prezenta hotărâre se va comunica: 

- serviciului buget finanțe,serviciului tehnic,primarului orașului Teiuș,Instituției 

Prefectului județul Alba,Dosar ședință,Dosar hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil 

exprimate. 

 

 

                                                                  Teiuș,18 aprilie 2019 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

Consilier ACHIMESCU IOAN                                BARA  MARIA 
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