
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘUL TEIUȘ 

CONASILIUL LOCAL 

   

H O T Ă R Â R E A 

NR.30/2019 

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE  EXECUȚIE BUGETARĂ   LA 31 MARTIE 2019 
 

 

 Consiliul local al orașului Teiuș, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 18 aprilie 

2019,ședință publică. 

 Având în vedere: 

            -proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 martie 2019            

            -expunerea de motive nr.4809/08.04.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuție bugetară la data de 31.03.2019 

            -raportul nr.4810/08.04.2019 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 Consilului local oraș Teiuș 

 În temeiul prevederilor, art. 36 alin.4 lit. a din Legea 215/2001, privind administrația publică 

locală, republicată și art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, contul de execuție 

bugetară din data de 31.03.2019 se supune aprobării Consiliului Local.  

 În temeiul art. 45 si art.115,alin.1,lit.b din Legea nr. 215/2001 Legea administrației publice 

locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

     HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1.Se aprobă contul de execuție pe secțiuni , din data de 31.03.2019, conform anexei. 

Art.2.Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează serviciului buget 

finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraș Teiuș. 

Art.4.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.5.Prezenta hotărâre se va comunica: Serviciului buget-finanțe, Instituţiei Prefectului judeţul 

Alba, dosar şedinţă, 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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ORAS TEIUS                                                      anexa la Hotararea nr.30/2019 

CONSILIUL LOCAL       

 

 

                                       Contul de executie bugetara la 31.03.2019 

 

 

  Veniturile incasate in cadrul sectiunii de functionare la data de 31.03.2019 au fost in cuantum de  

4452.74 lei.Pe surse de venituri ,situatia incasarilor a fost urmatoarea: 

                                                                                                                          - mii lei- 

Denumire indicatori Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Prevederi 

bugetare 

trimestrul I 

Incasari 

realizate 

trimestrul I 

Grad de 

realizare

% 

VENITURI 

TOTALE  

00.01   4452,74  

 Impozitul  pe venitul 

din transferul 

proprietatilor 

03.02.18   0.75  

Cote defalcate din 

impozit pe venit 

04.02.01   504.46  

Sume alocate de 

consiliul judetean 

04.02.04   0  

Impozite si taxe pe 

proprietate 

07.02   827,99  

Impozit pe cladiri 

persoane fizice 

07.02.01.01   185,28  

Impozit pe cladiri 

persoane juridice 

07.02.01.02   324,61  

Varsaminte de la 

sectiunea de 

functionare la 

sectiunea de 

dezvoltare cu semnul 

minus Impozit pe 

terenuri persoane 

fizice 

07.02.02.01   225,78  

Impozit pe teren 

persoane juridice 

07.02.02.02   87,76  

Taxe judiciare de 

timbru 

07.02.03   4,56  

Sume defalcate din 11.02   589,88  



tva 

Sume defalcate din tva 

pentru cheltuieli 

descentralizate 

11.02.02   419,88  

Sume defalcate din 

taxa pe valoarea 

adaugata pentru 

drumuri 

11.02.05   -  

Sume defalcate din tva 

pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

11.02.06   170  

Impozit pe spectacole 15.02.01   0.01  

Taxe pentru 

utilizarea bunurilor 

16.02   237,73  

Impozit pe mijloce de 

transport persoane 

fizice 

16.02.02.01   166,41  

Impozit pe mijloce de 

transport persoane 

juridice 

16.02.02.02   61,36  

Taxe si tarife pt elib de 

licente 

16.02.03   9,96  

Alte impozite si taxe 18.02.50   7,1  

Venituri din 

proprietate 

30.02   25,82  

Venituri din 

concesiuni 

30.02.05   10,45  

Venituri din prestari 

servicii 

30.50   15,37  

Venituri din prestari 

servicii si alte 

activitati 

33.02   12,20  

Venituri din prestari 

servicii 

33.02.08   3,05  

Alte venituri din 

prestari servicii si alte 

activitati 

33.02.50   9,15  

Venit din taxe 

administrative 

34.02   0.02  

Taxe extrajudiciare de 

timbru 

34.02.02   0,02  

Amenzi penalitati si 

confiscari 

35.02   61,08  

Venituri din amenzi si 

alte sanctiuni 

35.02.01   61,08  

Diverse venituri 36.02   159,26  

Taxe speciale 36.02.06      159,26  



Alte venituri 36.02.50     

Donatii si 

sponsorizari 

37.02     -  

Transferuri voluntare 

altele decat subventiile 
37.02 - - 0  

Varsaminte de la 

sectiunea de 

functionare la 

sectiunea de 

dezvoltare cu semnul 

minus 

37.02.03   -36,5  

 

Venituri din sectiunea 

de functionare 

37.02.04   36,5  

 

Venituri din 

valorificarea unor 

bunur 

39.02 -  0.1  

 

Venituri din 

valorificarea unor 

buburi ale institutilor 

publice. 

39.02.01 -  -  

 

Venituri din vanzarea 

unor bunuri apartinand 

domeniului privat al 

statului sau al 

unitatilor administrativ 

teritoriale 

39.02.07 - - 0.1  

Incasari din 

rambursarea  

inprumuturilor 

acordate 

40.02 - - -  

Sume din excedentul 

anului precedentpentru 

acoperirea  golurilor 

temporare de casa ale 

sectiunii de 

functionare 

40.01.11 - - -  

Subventii de la 

bugetul de stat 

42.02   2013,59  

Subventii pt ajutor de 

incalzire 

42.02.34   0,59  

Subventii  din bugetul 

de stat 

42.02.41   8,00  



Finantarea 

Programului National 

de Dezvoltare Locala 

42.02.65   2003,05  

Subventii  de la 

bugetul de stat 

42.02.69   1.95  

 Subventii de la alte 

administratii 

43.02   -  

Alte subventii  primite 

de la administratia 

central pentru 

finantarea unor 

activitati 

43.02.20   -  

Sumealocate din 

bugetul AFIR ,pentru 

sustinerea proiectelor 

din PNDR 2014-2020 

43.02.31   -  

Sume alocate din 

bugetul ANCPI pentru 

finantarea lucrarilor de 

inregistrare sistematica 

din cadrul Programului  

national de cadastru si 

carte funciara 

43.02.34   -  

Sume primite de UE 48.02   12,75  

Sume primite din 

contul platilor 

48.01.02   12,75  

 

   Cu privire la contul de executie al bugetului local ,la 31.03.2019, pe structura de cheltuieli ,situatia se 

prezinta astfel: 

Denumire indicatori Cod 

capitol 

  Plati 

efectuate 

pe trim I 

Grad de 

utilizare% 

CHELTUIELI TOTAL 

 

     

2029,68 

 

Autoritati publice 51.02   675,14  

Cheltuieli de personal 51.02.10   583,77  

Bunuri si servicii 51.02.20    68,30  

Alte cheltuieli 51.02.59      26,87  

Plati efectute in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent 

51.02.85     -3.8  

Alte servicii publice 

generale 

54.02   43,47  

Cheltuieli de personal 54.02.10   41,89  

Bunuri si servicii 54.02.20   1,58  

Tranzactii privind 55.02   6,75  



datoria publica si 

imprumuturi 

Dobanzi aferente 

datoriei publice interne 

55.02.30   6,75  

Ordine publica si 

siguranta nationala 

61.02   108,39  

Cheltuieli de personal 61.02.10   100,38  

Bunuri si servicii 61.02.20   8,01  

Invatamant 65.02   137.33  

Cheltuieli de personal 65.02.10   -  

Bunuri si servicii 65.02.20   136,73  

Asistenta sociala 65.02.57   0.60  

Alte cheltuieli 65.02.59     

Plati efectute in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent 

65.02.85   -  

Sanatate 66.02   7,59  

Cheltuieli de personal 66.02.10   7,59  

Bunuri si servicii 66.02.20   -  

Cultura,recreere,religie 67.02   58,99  

Cheltuieli de personal 67.02.10   44,58  

Bunuri si servicii 67.02.20   14,41  

Alte cheltuieli 67.02.59   -  

Plati efectuate in anii 

precedent si recuperate 

in anul curent 

67.02.59   -  

Asig si asistenta sociala 68.02   409,28  

Cheltuieli de personal 68.02.10   245,07  

Bunuri si servicii 68.02.20   12,49  

Transferuri interne 68.02.55   -  

Asistenta sociala 68.02.57   144,70  

Alte cheltuieli 68.02.59   16  

Plati efectute in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent 

68.02.85   -8,98  

Locuinte ,servicii si 

dezv.publica 

70.02   131,62  

Cheltuieli de personal 70.02.10   44,36  

Bunuri si servicii 70.02.20   87,26  

Protectia mediului 74.02   177,66  

Bunuri si servicii 74.02.20   151,14  

Rambursari de credite 

interne 

74.81.02   26,52  

Agricultura,sivicultura 

piscicultura si 

vanatoare 

83.02   -  



Cheltuieli de personal 83.02.10   -  

Bunuri si servicii 83.02.20     

Transporturi  84.02   256,26  

Bunuri si servicii 84.02.20   256,26  

Transferuri interne 84.02.55   -  

Turism 87.02   17,20  

Cheltuieli de personal 87.02.10   16,38  

Bunuri si servicii 87.02.20   0.82  

      

       Veniturile incasate in cadrul sectiunii de dezvoltare la nivelul trimestrului I pe surse de venit situatia 

incasarilor a fost urmatoarea: 

Denumire indicatori Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Prevederi 

bugetare 

trim I 

Incasari 

realizate  

trim I 

Grad de 

realizare% 

VENITURI 

TOTAL 

00.01   2003,15  

Varsaminte de la 

sectiunea de 

functionare la 

sectiunea de 

dezvoltare cu 

semnul minus 

37.02.03   -36,5  

Varsaminte din 

sectiunea de 

functionare 

37.02.04   36,5  

Venituri din 

valorificarea unor 

bunuri 

39.00   0,10  

Finantarea 

programului national 

42.02.65   2003,05  

  Cu privire la contul de executie al bugetul local,la 31.03.2019,pe structura de cheltuieli,situatia se 

prezinta astfel: 

 Denumire 

indicatori 

Cod 

capitol 

Prevederi 

bugetare 

initiale 

Din 

care 

pentru 

plati 

restante 

Prevederi 

bugetare 

trim.I 

Plati 

efectuate 

Grad de 

utilizare

% 

CHELTUIELI 

TOTAL 

    2051,77  

Autoritati publice 51.02    -  

Cheltuieli de 

capital 

51.02.71    -  

Alte servicii 

publica generale 
54.02.71    -  

Invatatmant 65.02    109,27  

Cheltuieli de 

capital 

65.02.71    109,27  



Cultura 

recreere,religie 

67.02      

Cheltuieli de 

capital 

67.02.71    -  

Asigurari si 

asistenta sociala 

68.02    -  

Cheltuieli de 

capital 

68.02.71    -  

Locuinte,servicii 

si dezvoltare 

publica 

70.02    -  

Cheltuieli de 

capital 

70.02.71    -  

Protectia 

mediului 

74.02    -  

Cheltuieli de 

capital 

74.02.71    -  

Transporturi 84.02    1942,5  

Cheltuieli de 

capital 

84.02.71    1942,5  

Turism 87.02 -  -   

Cheltuieli de 

capital 

87.02.71 -  - -  

            

 

 

                                      Teius,18.04.2019 

 

 

PRIMAR 

Dr. ing. HALALAI MIREL VASILE 

 

 

 

 

sef serviciu buget finante 

ec.Rat Ramona Aurica 

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNEAZA SECRETAR 

       Consilier ACHIMESCU IOAN                                 BARA  MARIA 
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