
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.50/2020 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orașului Teiuș 

pe anul 2020 

 

Consiliul local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 28 mai 2020  , 

şedinţă publică,desfășurată la distanță. 

Luând în dezbatere:  

-proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 

2020         

-referatul de aprobare nr.6668/20.05.2020 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al orașului Teiuș pe anul 2020 

-raportul nr.6670/20.05.2020 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orasului Teius 

              -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 

          - Veniturile bugetului local se modifică cu suma de 50 miilei, astfel:  

          - Majorarea veniturilor cu suma de 50 miilei la impozit pe mijloace de transport de la persoane fizice 

(16.02.01) 

           Având în vedere prevederile: 

-art.49 alin.5 din Legea nr. 273/2006 privind  Finanţele publice locale, cu modificările şi completările  

ulterioare ; 

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

-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 2020, 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 2020 cu suma 

de 50 mii lei la impozit pe mijloace de transport de la persoane fizice . 

          Art.3- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020, La cap  

51.02.01 -Administratie  se majoreaza creditele in cadrul trim. II cu suma de 16 mii lei , la art. 20.01.08 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet cu suma de 2 mii lei , la art.20.05.30  Obiecte de inventar  se 

majoreaza creditele in cadrul trim II cu suma de  10 mii lei, la art 20.14 Protectia muncii cu suma de 1 mii 

lei  si la art 20.30.01 Reclama si publicitate  se majoreaza creditele in cadrul trim II cu suma de 3 mii lei. 

           Art.4- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020 -La cap  

54.02.10-Servicii publice comunitare si de evidenta populatiei se majoreaza creditele in cadrul trim. II cu 

suma de 1 mie lei, la art. 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica .                                                                     

          Art.5- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020  -La cap  

61.02.03.04 Politie comunitara  in trim II cu suma de 1,5 mii lei   la art. 20. 05.01 Uniforme si  echipamente 

cu suma de 1 mii lei si la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 0.5 mii lei. 

 
pagina 1 din 2 



 Art.6- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020 La cap 

61.02.05. Protectie civila si protectie contra incendiilor  se majoreaza in trimestrul II cu suma de 2 mii lei, 

astfel ,  la art.20.01.03  Incalzit, iluminat si forta motrica . 

           Art.7- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020 La cap 

67.02.05.01 Sport se majoreaza creditele in trim II 2,5 mii lei la art.20.01.03  Incalzit, Iluminat si forta 

motrica se majoreaza creditele in cadrul trim II cu suma de 2 miilei, la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri 

si servicii cu suma de 0.5mii lei. 

          Art.8- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020 -La cap 

67.02.05.03. Intretinere gradini publice parcuri si zone verzi   in trim II cu suma de 15 mii lei   la art. 20.12 

Consultanta si expertiza. 

         Art.9- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020 - La cap 

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate  in trim II   la art. 20. 01. 03 Incalzit, iluminat si forta 

motrica cu suma de 2 miilei. 

        Art.10- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020  -La cap 

68.02.50.50. Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor  in trim II  cu suma de 2 mii lei la art. 20.01.03 Incalzit, 

iluminat si forta motrica cu suma de 1 mie lei si la art 20.01.04. Apa canal salubritate cu suma de 1 mie lei.   

        Art.11- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020 La cap 

70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor se majoreaza  creditele in trim II cu suma de 1mie lei  astfel 

,la art 20.20.30.Alte cheltuieli cu bunurile si servicii. 

        Art.12 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020- La cap 

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale  in trim II cu suma 2 mii lei  la art. 20.01.04 Apa canal 

salubritate. 

       Art.13- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului  Teiuş pe anul 2020- La cap 

87.02.04 Turism se majoreaza creditele in trimestrul II cu suma 5 mii  la art.20.01.01 Furnituri de birou cu 

suma de 0.5 mii lei,la art. 20.01.02 Materiale pentru curatenie cu suma de 0.5miilei, la art. 20. 01. 03 

Incalzit, iluminat si forta motrica cu suma de 2 miilei ,la art.20.01.04,Apa canal salubritate  se majoreaza 

creditele cu suma de 1miilei,la art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 1miilei. 

       Art.14-Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Buget-Finanţe  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teiuş.             

       Art.15-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.16.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.  

 

 

                                                           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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