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          H O T Ă R Â R E A 

                                                                         NR.47/2020 

privind aprobarea contului de execuție bugetară al orașului Teiuș  la 31.12.2019 

 

 

 Consiliul local al orașului Teiuș, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 28 mai 

2020,ședință publică,desfășurată la distanță. 

 Luând în dezbatere: 

            -proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară a orașului Teiuș la 31.12.2019 

           -referatul de aprobare nr.6665/20.05.2020 la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de 

executie bugetara la data de 31.12.2019 

            -raportul nr.6667/20.05.2020 al serviciului buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș 

              -avizele nr.7056/28.05.2020,7057/28.05.2020,7058/28.05.2020 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

Având în vedere prevederile: 

           -art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, contul de execuție bugetară din data de 

31.12.2019  se supune aprobării Consiliului Local până la 31 mai 2020.  

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

Administrativ 

-  În temeiul art.136 alin.1,art.139 alin.3,lit.a şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

      Art.1.Se aprobă contul de execuție pe secțiuni , din data de 31.12.2019, conform anexei. 

      Art.2.Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează serviciului buget finanțe 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraș Teiuș. 

      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 hotărâre se va comunica: Serviciului buget-finanțe, Instituţiei Prefectului judeţul Alba, 

dosar şedinţă, dosar hotărâri. 

  

                                                           Teiuș,28 mai 2020 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează pentru legalitate 

          Consilier ACHIMESCU IOAN                                          secretarul general al orașului 

                                                                                                                      Bara  Maria 

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

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru,0 voturi împotrivă,0 abțineri. 
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 ORAS TEIUS                                                Anexă la Hotărârea nr.47/2020 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                CONT DE EXECUTIE BUGETARA ORAS TEIUS LA 31 DECEMBRIE 2019 

 

Specificatie Prevederi 

anuale 

aprobate 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Incasari 

realizate 

Obs. 

Total venituri, din care: 36.363,34 56.849,77 17.915,67 31,51% 

Cap.0302Impozit pe venit 5,99 5,99 3,28  

Cap.0402 Cote defalcate din 

impozitul pe venit 

3.894,00 3.894,00 2.606,14  

Cap.0702Impozite si taxe pe 

proprietate 

562,86 1.537,75 1.262,71  

Cap.1102Sume defalcate din 

tva 

2.588,00 4.726,50 4.642,04  

Cap.1502Taxe pe servicii 

specific –impozit pe spectacole 

0,20 0,20 0.23  

Cap.1602Taxe pe utilizarea 

bunurilor,autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati 

307,41 307,41 476,96  

Cap.1802Alte impozite si taxe 

fiscale 

12,71 12,71 10,44  

Cap.3002Venituri din 

proprietate 

111,75 111,75 61,03  

Cap.3302Venituri din prestari 

servicii si alte activitati 

67,36 67,36 71,77  

Cap.3402Venituri din taxe 

administrative eliberari 

permise 

0,09 0,09 0.05  

Cap.3502Amenzi ,penalitati si 

confiscari 

284,84 384,84 264,95  

Cap.3602 Diverse venituri 1.803,79 2.192,50 

 

682,97  

Cap.3702Transferuri 

voluntare altele decat 

subventiile 

-0,04 70,72 70,72  

Cap.370203Varsaminte din 

sectiunea de functionare 

pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare 

-545,99 -733,99 -317,28  

Cap.370204Varsaminte din 

sectiunea de functionare 

545,99 733,99 317,28  

Cap.3902Venituri din 

valorificarea unor bunuri 

- - 69,71  

Cap.4202Subventii de la 

bugetul de stat 

15.786,83 15.486.84 7.379,30  



Cap.4302 Subventii de la alte 

administratii 

1.332,56 1.332,56 9,64  

Cap.4802Sume primit de la 

UE 

9.604,99 26.718,55 303.73  

- Cheltuieli: 

Specificatie Prevederi 

anuale 

aprobate 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Plati 

efectuate 

Obs. 

Total, din care 36.398,12 56.884,50 17.071,31  

Sc.functionare 9.456,41 12.941,23 9.048,37  

Sc.dezvoltare 26.941,71 43.943,27 8.022,94  

 

Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pe cele 

douasectiuni(functionare-dezvoltare ) 

- venituri 

Specificatie Prevederianualea

probate 

Prevederitrimestrial

e cumulate 

Incasarirealizate Obs. 

Total venituri, 

din care: 

       15.486.80            15.557.56           7.450,02  

Cap.37.00                -0,04                  70,72              70,72  

Cap.42.02 15486.84 15.486.84 7.379,30  

  

                                                          

 

                      PRIMAR                                                         SEF SERVICIU BUGET FINANTE 

   dr.ing.HALALAI MIREL VASILE                                       ec.RAT RAMONA 

 

 

 

 

 

                                                           Teiuș,28 mai 2020 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează pentru legalitate 

          Consilier ACHIMESCU IOAN                                          secretarul general al orașului 

                                                                                                                      Bara  Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


