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H O T Ă R Â R E A 

NR.15/2020 

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, aprobarea bugetului creditelor interne,a planului 

anual de investiții  al orașului Teiuș pe anul 2020 

 

 

 

Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în data de 18 februarie  

2020, ședință publică. 

           Luând în dezbatere: 

           -proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,bugetul creditelor 

interne și planul anual de investiții al orașului Teiuș pe anul 2020  

           -referatul de aprobare nr.2042/11.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli,aprobarea bugetului creditelor interne,planului anual de investiții al orașului Teius pe anul 2020 

            -raportul nr.2044/11.02.2020 al serviciului buget finanțe privind aprobare bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Teiușbugetul creditelor interne,planul anual al investițiilor pe anul 2020 

            -avizele nr.2391/18.02.2020,nr.2392/18.02.2020,nr.2393/18.02.2020 ale comisilor de specialitate 

pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș   

       -adresa nr ABG_STZ _613/14.01.2020 a Administrației Județeane a Finanțelor Publice Alba 

privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor,municipiilor pentru anul 2020 și estimări pe 

anii 2021-2023, adresa nr ABG_STZ_1928/07.02.2020 a Directiei Generale a Finantelor Publice  Alba 

privind repartizarea pe trimestre s sumelor defalcate din TVA. 

 

Avand in vedere prevederile: 

            -art.8 si art.39 din  Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare 

            - Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 ; 

-art.129 alin.2, lit b, alin 4.lit.a din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

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

Codul Administrativ  

 

              HOTĂRĂȘTE 

 

 

 Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Teiuș pe anul 2020, în sumă de 

51.830,44 mii lei, la partea de venituri și în sumă de 52.710,24mii lei la partea de cheltuieli pe capitole, 

articole și aliniate conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2020, în sumă de 1.226,96  mii lei , pe capitole, 

articole și aliniate conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3.Se aprobă planul anual de investiții  a orașului Teiuș pe anul 2020, conform anexei nr.3 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.Se aprobă numărul de personal și fondul de salarii al orașului Teiuș pentru anul 2020 

,conform anexei 4.            

Art.5.Cu ducerea  la îndeplinire se încredințează Serviciul Buget-Finanțe din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraș Teiuș. 

Art.6.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.7.Prezenta hotărâre se va comunica: 

- serviciului buget finanțe,serviciului tehnic,primarului orașului Teiuș,Instituției Prefectului 

județul Alba,Dosar ședință,Dosar hotărâri. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Teiuș,18 februarie 2020 

 

 

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        Contrasemnează pentru legalitate 

                  Consilier  CERNĂU DORIN                                             secretarul general al orașului 

                                                                                                                          BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-14 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,0 voturi împotirivă,0 abțineri. 
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ORAS TEIUS 

 
Anexa nr.4.la Hotararea 15/2020 

 

CONSILIUL 
LOCAL 
 
 

 

Aprobat 
Primar 
Dr.ing.Halalai 
Mirel Vasile 

 

 
SITUATIA  

 
NUMARULUI DE PERSONAL SI A CHELTUIELILOR SALARIALE 

     
Nr. crt. 

Capitol 
bugetar 

Denumire  
Numar de 
personal 

Cheltuieli de personal  

1 51 Autoritati executive 
36 

2983,88 + 14 
consilieri  

2 54 
Serviciul public comunitar de evidenta a 
persoanelor  

3 224,8 

3 61 Politia locala 7 417 

4 61 
Protectie civila si protectie contra 
incendiilor 

2 120 

5 66 Alte institutii si actiuni sanitare  1 70,8 

6 67 
Bibiloteci publice comunale, orasenesti, 
municipale 

1 60,5 

7 67 Casa de cultura 2 115,1 

8 67 Sport 2 92,6 

9 68 Asistenta sociala in caz de invaliditate  31 1198 

10 70 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 2 105,6 

11 70 
Alte servicii in domeniul locuintelor, 
serviciilor si dezvoltarii comunale 

4 212,8 

12 87 Turism  2 106,4 

    TOTAL  93 5707,48 

     

     

                                          

Intocmit, 

sef serviciu buget finante 

ec.Rat Ramona Aurica 

 

 

                                                         Teius,18 februarie 2020 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZA pentru legalitate secretarul 

            Consilier CERNAU DORIN                                                                       general al orasului 

                                                                                                                                     BARA  MARIA 
  

 

 

 

 

 


