
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.2/2020 

privind utilizarea sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului local din anii anteriori 

pentru acoperirea golului de casa 

 

                 Consiliul local al orașului Teiuș, județul Alba, întrunit în ședință extraordinară convocată "de 

îndată" în data de 09 ianuarie 2020, ședință publică. 

  Luand în dezbatere: 

- proiectul de hotarare privind utilizarea sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului local 

din anii anteriori pentru acoperirea golului de casa; 

- Referatul de aprobare nr.111/07.01.2020 la proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 

500.000 lei din excedentul bugetului local din anii anteriori pentru acoperirea golului de casa; 

- Raportul nr.123/08.01.2020 al Serviciului buget – finante din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orasului Teius; 

  - avizele nr.175/09.01.2020, nr.176/09.01.2020 si nr.177/09.01.2020 ale comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș; 

 

 In conformitate cu prevederile: 

-  art.58 alin.1 din  Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările  ulterioare ; 

- 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 alin.1 şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1 -  Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local din anii anteriori pentru acoperirea 

golului de casa provenit din decalajul intre veniturile si cheltuielile anului curent, a sumei de 500.000 

lei, la sectiunea de functionare, suma ce se va utilizata pentru plata drepturilor salariale aferente lunii 

decembrie 2019. 

Art.2. Excedentul bugetului local se va reintregi pana la finele anului 2020. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredintează Serviciul buget-finanţe  din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orasului Teius. 

Art.4. 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.5. Prezenta hotarare se va comunica:  Institutiei Prefectului judetului Alba, Primarului 

orasului Teius, Serviciului buget-finante, dosar sedinta, dosar hotarari.  Se afiseaza la sediul Primariei 

orasului Teius.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

Teiuş, 09 ianuarie 2020 
 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ- SECRETAR 

               Consilier   CERNĂU  DORIN                                               Jr. BARA  MARIA 
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