
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA  NR.69/2019 

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   25    

septembrie 2019, şedinţă publică. 

Luând în dezbatere: 

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

anul 2019 

-referatul de aprobare nr.12567/17.09.2019 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

de venituri si cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2019 

-raportul nr.12613/17.09.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teius 

-avizele nr.12908/23.09.2019,12775/20.09.2019,12749/19.09.2019 ale comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

          -Veniturile bugetului local se modifică cu suma de 57.30  miilei, astfel:  

          -Majorarea veniturilor cu suma de 57.30 miilei la impozit pe  terenuri de la  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.129 alin.2,lit.b,alin.4.lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ 

În temeiul art.139 şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ    

  

                                                             HOTĂRASTE   

 

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 57.30 mii lei la impozit pe terenuri de la  persoane  fizice. 

 

        Art.3- 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 33 mii lei in cadrul trim. III astfel: la  

art.20.01.08 Posta,telecomunicatii  in suma de 10 mii lei,  la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii in suma de 15 mii lei, la art.20.30.01 Reclama si publicitate  in suma de 8 mii lei  .         

  

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

La cap 54.02.10  Alte srvicii publice de evident a persoanelor  se majoreaza in cadrul trim III  la  

art.20.01.03 Incalzit iluminat si forta motrica in suma de 1 mii lei. 
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       Art.5- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2019 – 

La cap 70.02.06  Iluminat  public si electrificari rurale   se majoreaza creditele cu  suma de  7 mii lei 

in trim III la art.20.02 Reparatii curente. 

 

       Art.6- 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 4.3 mii lei in trim III  la art. 

20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.  

 

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

La cap 84.02.03.01  Drumuri  se majoreaza creditele cu suma de 10 mii lei in trim III  la art.20.02 

Reparatii curente. 

 

      Art.8- 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 2 mii lei in trim III  la art.20.01.03 

Incalzit iluminat si forta motrica 

 

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

La  bugetul creditelor interne -Cap 74.02.06  Canalizarea si tratarea apelor  reziduale  de la 

art.71.01.01 Constructii se transfera suma de 200.27 miilei in trim III, la art.20.02 Reparatii 

curente,conform anexei 2.  

 

    Art.10-Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Buget-Finanţe  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teiuş.             

 

   Art.11-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.12 .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.                                

 

 

 

                                                                         Teiuş, 25 septembrie 2019 

 

 

                               PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza Secretar 

                        Consilier HARITON PAUL LUCIAN                                           Jr.Bara  Maria 
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