
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.21/2020 

privind aprobarea modificării art.1din Hotărârea Consiliului Local oraș Teiuș nr.14/2020 

privind  utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetar existent la 31.12.2019 

 

          Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință extraordinară în data de 25  

februarie  2020 , ședință publică. 

         Luând în dezbatere: 

         -proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art.1din Hotărârea Consiliului Local 

oraș Teiuș nr.14/2020 privind  utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetar existent la 

31.12.2019 

        -referatul de aprobare nr.2482 /20.02.2020  privind aprobarea modificării art.1din Hotărârea 

Consiliului Local oraș Teiuș nr.14/2020 privind  utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetar 

existent la 31.12.2019 

       -raportul nr. 2483 /20.02. 2020 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș 

       -avizele nr.2743/25.02.2020,2744/25.02.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

            Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice 

locale ,cu modificările și completările ulterioare 

- În temeiul prevederilor art.129, alin. 2  lit.b,alin.4,lit.a, coroborat cu art.196, alin.1,lit.a 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

  

HOTĂRĂȘTE: 

 

     Art.1. Se  aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local oraș Teiuș nr.14/2020 

privind  utilizarea  în anul 2020 a excedentului bugetar existent la 31.12.2019 după cum 

urmează: 

       ,, Se aprobă utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetar existent la 31.12.2019 în sumă de  

379.080 lei  pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.,, 

     Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează serviciului 

buget finanțe și serviciului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraș 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: Serviciului buget-finanțe,serviciului 

tehnic,Instituţiei Prefectului judeţul Alba, dosar şedinţă, dosar hotărâri. 

 

                                                            Teiuș,25 februarie 2020 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 Contrasemnează pentru legalitate 

       Consilier  CERNĂU DORIN                                       secretarul general al orașului 

                                                                                                            BARA  MARIA 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-13 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru ,0 voturi împotrivă,0 abțineri. 
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