
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
H O T Ă R Â R E A 

NR.40/2019 

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE  EXECUTIE BUGETARA 

LA 31 DECEMBRIE 2018 

 

 Consiliul local al orașului Teiuș, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 23 mai 

2019,ședință publică. 

 Luând în dezbatere: 

            -     proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 decembrie 2018 

- expunerea de motive nr.6374/10.05.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului 

de execuție bugetară la data de 31.12.2018 

- raportul nr.6375/10.05.2019 al serviciului buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orașului Teiuș 

- contul de execuție al bugetului local al orașului Teiuș la 31.12.2018 

Având în vedere: 

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

republicată,cu modificările și completările ulterioare și art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele 

publice locale, contul de execuție bugetară din data de 31.12.2018 se supune aprobării Consiliului 

Local până la 31 mai 2019.  

În temeiul dispozițiilor 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 31.12.2018, conform anexei.Anexa 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul buget finanțe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

           Art.3.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.4.Prezenta hotărâre se va comunica:primarului orașului Teiuș,serviciului buget finanțe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș,Instituției Prefectului județul Alba,dosar 

ședință,dosar hotărâri.Se afișează la sediul Primăriei oraș Teiuș. 

             Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

 
                                                                                                                   Teiuș,23 mai 2019 

 

 

 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                   Consilier ACHIMESCU IOAN                                               BARA  MARIA 
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ORAS TEIUS                                                      anexa la Hotararea nr.40/2019 

CONSILIUL LOCAL       

 

 

                                       Contul de executie bugetara la 31.12.2018 

 

 

           In anul 2018 bugetul de venituri si cheltuieli a suportat mai multe rectificari, ajungand la finele 

anului la valoarea 31.800,49 mii lei. 

 In ceea ce priveste executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 situatia se prezinta 

astfel: 

Specificatie Prevederi 

anuale 

aprobate 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Incasari 

realizate 

Obs. 

Total venituri, din care: 31.743,99 31.800,49 12019,22 37,80% 

Cap.0302impozitpevenit 11,96 11,96 5.99  

Cap.0402 cote defalcate din 

impozitul pe venit 

3009 3032 2832,12  

Cap.0702impozite si taxe pe 

proprietate 

1830,47 1830.47 1.236,10  

Cap.1102sume defalcate din 

tva 

2816,58 2816,58 2737.58  

Cap.1502taxe pe servicii 

specific –impozit pe spectacole 

 

0.40 

 

0.40 

 

0,20 

 

Cap.1602taxepeutilizareabunu

rilor, 

autorizareutilitatiibunurilorsa

upedesfasurarea de activitati 

1217,79 1217,79 535,19  

Cap.1802alteimpozite sit axe 

fiscale 

9.17 9.17 12,71  

Cap.3002venituri din 

proprietate 

65,93 65,93 111,76  

Cap.3302venituri din 

prestariserviciisialteactivitati 

81,67 81,67 67,35  

Cap.3402venituri din taxe 

administrative 

eliberaripermise 

1.14 1.14 0,11  

Cap.3502amenzipenalitatisico

nfiscari 

237,97 237,97 284,84  

Cap.3602 diverse venituri 2216.5 2216.5 559,95  

Cap.3702transferurivoluntare

alteledecatsubventiile 

59.76 93,26 93,24  

Cap.370203varsaminte din 

sectiunea de 

functionarepentrufinantarease

ctiunii de dezvoltare 

-1751,11 - 1751,11 - 674,5  

Cap.370204varsaminte din 

sectiunea de functionare 

1751,11 1751,11 674,5  



Cap.3902venituri din 

valorificarea unor bunuri 

- - 4,13  

Cap.4202subventii de la 

bugetul de stat 

15128,63 15128,63 2464,95  

Cap.4302 subventii de la alte 

administratii 

1364,95 1364,95 1047.56  

Cap.4802sume primit de la 

UE 

3692,07 3692,07 25,44  

- cheltuieli: 

Specificatie Prevederi 

anuale 

aprobate 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Plati 

efectuate 

Obs. 

Total, din care 32.956.57 33013.07 17 503.40 53.02% 

Sc.functionare 11.170,32 11.226,82 13197,06  

Sc.dezvoltare 21.786,25 21786,25 4306,34  

 

Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pe cele 

douasectiuni(functionare-dezvoltare ) 

- venituri 

Specificatie Prevederianualea

probate 

Prevederitrimestrial

e cumulate 

Incasarirealizate Obs. 

Total venituri, 

din care: 

16.879,74 16.879,74 3.139,46  

Cap.37.00 1751,11 1751,11 674,50  

Cap.42.02 15.128,63 15.128,63 2.464,95  

  

Teius,23 mai 2019 

 

   

 

        PRIMAR                                                                 SERVICIUL BUGET FINANTE 

dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE                                          EC.RAT RAMONA 

 

 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

       Consilier ACHIMESCU IOAN                                                          BARA   MARIA 

 
 

 

 

 

 


