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           Consiliul local al orasului Teius, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de  26 iunie 2019, 

sedinta publică. 

  Luând în dezbatere: 

        - proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Teius pe anul 

2019 

        - expunerea de motive nr. 8442/ 18.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

orasului  Teius pe anul 2018 

       - raportul nr. 8441/18.06.2019  al serviciului buget finante din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orasului Teius  

      - avizele nr.8519/20.06.2019,nr.8520/20.06.2019,8521/20.06.2019 ale comisiilor de specialitate  pe 

domenii  de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius 

       -majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 84.50 mii lei la  impozitul pe cladiri detinute de 

persoane fizice (cod.07.02.01.01) 

       -majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 100 mii lei la  impozitul pe terenuri de la persoane 

fizice (cod.07.02.02.01) 

 Avand in vedere prevederile : 

         - art.49 alin.5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 

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 art.45 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  cu 

suma de 84.50 mii lei la impozit pe cladiri  detinute de persoane  fizice.  

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

suma 100 mii lei la impozit pe terenuri  de la 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 115 mii lei in cadrul trim. II astfel: la  art.20.01.04 

Apa canal si salubritate in suma de 8 mii lei,  la art.20.01.08 posta telecomunicatii se majoreaza cu suma 

de 5 mii lei, la art.20.01.30 alte bunuri si servicii se  
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majoreaza cu suma de 100 mii lei pentru servicii cadastrale ,la art.20.01.01 furnituri de birou se majoreaza 

cu suma de 2 mii lei. 

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

cap 61.02.05  Protectie civila si protectie contra incendiilor se majoreaza cu suma de 0.5 mii lei 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  Teiuş pe anul 2019- La cap 

61.02.03.04 Politie locala se majoreaza creditele cu suma de 5 mii lei  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 

67.02.03.06  Casa de cultura  se majoreaza creditele cu suma de 2 mii lei in trim II la art. 20.01.03 incalzit 

iluminat si forta motrica 

    Art.8- 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 mii lei in trim II la 

art.20.03.01 hrana pentru oameni. 

     Art.9- 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 de 2 mii lei 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 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor  se majoreaza  creditele  cu suma de 1mie lei in trim  II 

la art.20.01.04 Apa canal si salubritate. 

    Art.11- 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 50 mii lei in trim II la  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 

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor  se majoreaza cu  suma de 3 mii lei  in trim II la 

art.20.01.05 Carburanti si lubrifianti. 

   Art.13-Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Buget-Finanţe  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teiuş.             

   Art.14-  Prezenta hotarare poate fi contestata la Tribunalul Alba,in conditiile si in termenele prevazute 

de Legea nr.554/2004 a contenciosului admnistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.  

   Art.15 – 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. 

 

 

Teiuş, 26 iunie 2019 

 

 

       

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

    Consilier ing.UNGUR MIHAI                                                 BARA  MARIA 
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