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privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al orasului Teius pe anul 2019 

 

 

 

Consiliul local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 22 

octombrie 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.14175/17.10.2019 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2019 

-raportul nr.14177/17.10.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teius 

-avizele nr.14393/22.10.2019,14394/22.10.2019,14395/22.10.2019 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

-Veniturile bugetului local se modifică cu suma de 1950 miilei , astfel:  

         - Majorarea veniturilor cu suma de 1950 mii lei la sume defalcate din tva pe valoarea adaugata 

pentru echilibrarea bugetelor locale (cod.11.02.06), conform HG.752/14.10.2019. 

             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;Hotararea Guvernului nr.752/2019 

-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  

                                    HOTĂRĂȘTE 

   

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 1950 mii lei la sume defalcate din tva pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale. 

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

La cap 51.02.01 -Administratie  se majoreaza in cadrul trim. IV creditele cu suma 961.9 mii lei astfel: 

la art.10.01.01Salarii de baza in suma de 716.90 mii lei,la art.10.01.12 Indemnizatii platite unor 

persoane din afara unitatii in suma de 20 mii lei, la art.10.01.17 Indemnizatii de hrana in suma de 10 

mii lei, la art.20.01.01 Furnituri de birou in suma de 3 mii lei, la art.20.01.03 Incalzit,iluminat si forta 

motrica in suma de 10 mii lei, la art.20.01.04 Apa ,canal si salubritate in suma de 2 mii lei, la  
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art.20.01.05Carburanti si lubrifianti in suma de 5 mii lei, la  art.20.01.08 Posta,telecomunicatii ,internet 

in suma de 3 mii lei, la art.20.01.09 Materiale si prestari servicii cu character functional in suma de 30 

mii lei, la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 20 mii lei, la art.20.01.30 Alte 

bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  in suma de 100 mii lei, art.59.11Asociatii si fundatii 

in suma de 30 mii lei, la art.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap in suma de 10 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 IVcreditele cu 

suma de 0.5mii lei astfel: la  art.20.01.03 Incalzit iluminat si forta motrica in suma de 0.5 mii lei. 

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

cap.61.02.05 – Protectie civila si protectia contra incendiilor se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu 

suma de 20 mii lei astfel: la art.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii in suma de 

10 mii lei, la art.10.01.17 Indemnizatii de hrana in suma de 10 mii lei. 

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

cap.61.02.03.04 – Politie comunitara se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 10,5 mii lei 

astfel: la art.10.01.01Salarii de baza in suma de 10 mii lei, la art.10.03.07 Contributia obligatorie pentru 

munca in suma de 0.5 mii lei. 

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

cap.65.02.03.01- Invatamant prescolar se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 4.8 mii lei 

astfel: la art.20.01.07Transport in suma de 4.8 mii lei,la cap.65.02.03.02- Invatamant primar  se 

majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 4 mii lei astfel: la art.20.01.07Transport in suma de 4 

mii lei,transferarea sumei de 5 mii lei de la art.20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica la art.20.01.30 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,la cap.65.02.04.01- Invatamant gimnazial  se 

majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 29 mii lei astfel: la art.20.01.07Transport in suma de 

9 mii lei,la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii in suma de 20 mii lei, transferarea sumei de 

5 mii lei de la art.20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica la art.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare,la cap.65.02.04.02- Invatamant liceal  se majoreaza in cadrul trim.IV creditele 

cu suma de 12.2 mii lei astfel: la art.20.01.07Transport in suma de 12.2 mii lei, transferarea sumei de 5 

mii lei de la art.20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica la art.20.05.30 Alte obiecte de inventar. 

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

cap.66.02.50.50- Alte institutii si actiuni sanitare se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 

0.5 mii lei astfel: la art. 10.03.07 Contributia obligatorie pentru munca in suma de 0.5 mii lei. 

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

cap.67.02.03.06 -Case de cultura se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 1 miilei astfel: la 

art. 20.01.04 Apa,canal si salubritate in suma de 1 mii lei. 

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

cap.67.02.05.01-Sport se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 1 mii lei astfel: la 

cap.20.01.04 Apa,canal si salubritate in suma de 1 mii lei. 

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

cap.67.02.05.03-Intretinere gradini publice,parcuri zone verzi se majoreaza in cadrul trim.IV creditele 

cu suma de 8.6 mii lei astfel: la art.20.02 Reparatii curente in suma de 7.6 mii lei ,la art.20.30.30 Alte 

cheltuieli cu bunuri si sevicii in suma de 1 mii lei.  

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

cap.68.02.05.02 -Asistenta sociala in caz de invaliditate se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu 

suma de 242 mii lei astfel: la art.10.01.01Salarii de baza in suma de 100 mii lei , la art.10.03.07 

Contributia obligatorie pentru munca in suma de 2 mii lei ,la art.55.01.18 Alte transferuri curente 

interne in suma de 20 mii lei ,la art.57.02.01Ajutoare sociale in numerar in suma de 120 mii lei. 
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   Art.13- 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 in cadrul trim.IV creditele cu 

suma de 2 mii lei astfel: la art.20.01.04 Apa,canal si salubritate in suma de 2 mii lei 

   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 rurale se majoreaza in cadrul trim IV creditele cu  suma 

de 227 mii lei astfel: la art.20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica in suma de 200 mii lei ,la 

art.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  in suma de 20 mii lei, la art.20.02 

Reparatii curente in suma de 7 mii lei. 

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

cap.70.02.50- Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor se majoreaza in cadrul trim.IV creditele 

cu suma de  43 mii lei astfel: la art. la art.10.01.17 Indemnizatii de hrana in suma de 2 mii lei, la 

art.20.01.04 Apa,canal si salubritate in suma de 1 mii lei,la art. la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri 

si sevicii in suma de 30 mii lei, la art.20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional in 

suma de 10 mii lei. 

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

cap 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma 

de 162 mii lei astfel: la art. 20.01.04 Apa,canal si salubritate in suma de 2 mii lei ,la art. 20.30.30. Alte 

cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 40 mii lei, la art.81.02.05 Rambursari de credite in suma de 

120 mii lei. 

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

cap.74.02.05.01-Salubritate se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 100 mii lei astfel: la 

art. 20.01.04 Apa,canal si salubritate in suma de 100 mii lei. 

   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  se majoreaza in cadrul trim.IV creditele cu suma de 120 mii lei 

astfel: la art.20.02 Reparatii curente in suma de 20 mii lei,la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii in suma de 100 mii lei.  

   Art.19-Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Buget-Finanţe  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teiuş.             

   Art.20-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.21 .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 14 voturi favorabile valabil exprimate.                                

 

                                                                        Teiuş, 22 octombrie 2019 

 

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

  Consilier HARITON PAUL LUCIAN                                   BARA MARIA 
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