
ROMÂNIA 
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ORAŞ TEIUŞ 
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H O T Ă R Â R E A 

NR.41/2019 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al orasului Teius pe anul 2019 

 

 

Consiliul local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă  ordinara în data de 23 mai 

2019, şedinţă publică. 

Luând în dezbatere:  

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

anul 2019 

-expunerea de motive nr.6410/13.05.2019 la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 

de venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 2019 

-raportul nr.6411/13.05.2019 al serviciului buget finante din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orasului Teius 

-avizele nr.6720/17.05.2019,6721/17.05.2019,6722/17.05.2019 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

            -Majorarea veniturilor  cu suma de  17.113,56 miilei la sume primite din Fondul European  de 

Dezvoltare Regionala (cod.48.02.01.01)  

           -Majorarea veniturilor cu suma de 132,50 miilei la impozit si taxa pe terenuri  detinute de 

persoane  fizice (cod.07.02.02.01.) 

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.36 alin.4,lit.a din Legea nr.215/2001,republicata,legea administratiei publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare 

În temeiul art.45 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta:  

            
                                                    HOTĂRÂRE   

 

 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  

suma de  17.113,56 miilei la sume primite din Fondul European  de Dezvoltare Regionala.  

         Art.3- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019  

suma de 132,50 miilei la impozit si taxa pe terenuri  detinute de persoane  fizice . 

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

cap 51.02.01 Administratie  se majoreaza cu suma de 12 mii lei in cadrul trim. II astfel: la art 20.01.03 

incalzit iluminatsi forta motrica  in  suma de 10 miilei,la  art.20.01.04 Apa canal si salubritate in suma 

de 2miilei, respectiv virarea sumei de 2miilei din trim III in trim II la art.20.01.08 posta 

telecomunicatii. 
                                                      

                                                                                                                   pagina 1 din 3 



      

 

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

cap 61.02.05  Protectie civila si protectie contra incendiilor se majoreaza cu suma de 5miilei in cadrul 

trim II  la art.20.01.03 incalzit iluminat si forta motrica.   

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

La cap 61.02.03.04 Politie locala se majoreaza creditele cu suma de 5.5 miilei  in trim II la art.20.01.04 

Apa canal si salubritate . 

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

cap 65.02.03. Invatamant se majoreaza cu suma de 15 miilei  in cadrul trim .II la art 20.05.30 Obiecte 

de inventar,respectiv virarea sumei de 2.5 miilei   din trim III in trim II  la art.59.02 Burse si suma de 3 

miilei la art.20.13 Formarea profesionala.   

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

cap 67.02.03.06  Casa de cultura  se majoreaza creditele cu suma de 2 miilei in trim II la art.20.01.04 

Apa canal si salubritate. 

    Art.9- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019  - La 

cap 67.02.05.01 Sport  se majoreaza creditele cu suma de 0,5 miilei in trim II la art.20.01.04 Apa canal 

si salubritate. 

   Art.10- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019   -La 

cap 67.02.05.02 Tineret se majoreaza  creditele cu suma de 17113.56 miilei in trim II astfel : 

art.58.01.01 Finantare nationala cu suma de 2566,93miilei, art.58.01.02 Finantare externa 

nerambursabila  cu suma de 14545,93 miilei,art.58.01.03 Cheltuieli neeligibile cu suma de 

0.7miilei,conform contractului de finantare  nr.4170/03.05.2019  Regenerara urbana socio-culturala  a 

orasului Teius-Programul Operational Regional 2014-2020. 

     Art.11- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019 - La 

cap 68.02.05 Asigurari si asistenta sociala  se majoreaza creditele  cu suma de 4,5 miilei in trim II la 

art.20.01.04 Apa canal si salubritate.  

    Art.12- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019 -La 

cap 70.02.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor  se majoreaza creditele cu suma de1 mielei in 

trim II la art.20.01.04 Apa canal si salubritate. 

  Art.13- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019 -La 

cap 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor  se majoreaza  creditele  cu suma de 1mielei in trim  

II la art.20.01.04 Apa canal si salubritate. 

   Art.14- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019-La 

cap 70.02.06 Iluminat public si electrificari   se majoreaza  creditele  cu suma de 35 miilei in trim  II la 

art.20.01.03Incalzit iluminat si forta motrica. 

  Art.15- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019- La 

cap 74.02.05.01 Salubritate  se majoreaza creditele cu suma de 50miilei in trim II la  la art. 20.01.04 

Apa canal si salubritate respectiv  virarea  sumei 50 miilei din trim III in trim II. 

  Art.16- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019-La 

cap 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor  se vireaza suma de 2 miilei din trim III in trim 

II la art.20.01.05 Carburanti si lubrifianti, respectiv la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

in suma de 5miilei. 

    Art.17- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019-La 

cap 84.02.03.01 Drumuri si poduri la art 71.01.01 Constructii se diminueaza  creditele cu suma de 112 

miilei in trim II, transferand suma de 112 miilei la urmatoarele capitol: suma de 88miilei la cap 

74.02.06  Canalizarea si tratarea apelor reziduale, la art.20.02 Reparatii curente,cu suma de 6 miilei la 

cap 61.02.03.04 Politie locala, la art.20.05.01. Uniforme si echipamente,  cu suma de 18 miilei la 

cap.67.02.05.02 Tineret la art.20.12 Consultanta si expertiza. 
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   Art.18- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019- La 

cap 84.02.03.01 Drumuri si poduri la art 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii se diminueaza 

creditele  cu suma de 50 miilei in trim II respective  majorarea cu suma de 50 miilei la cap.74.02.06 

Canalizarea si tratarea apelor reziduale la art.20.02 Reparatii curente. 

  Art.19- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019-La 

cap 87.02.04 Turism  se majoreaza  creditele cu suma de 1 mielei  in cadrul trim II  la art.20.01.03 

incalzit iluminat si forta motrica.   

 Art.20 - Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Buget-Finanţe  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teiuş.             

 Art.21 - 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.22 .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 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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