
ROMANIA                                                                                      PROIECT  HCL  16 / 2015  
JUDETUL  HUNEDOARA 
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR 
      CONSILIUL  LOCAL 
 
 
 
 
 

HOTARAREA  Nr.           /   2015 
privind rectificarea bugetului local al 

Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2015  
 
 
 
 

 
                Consiliul Local  al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ; 
               Avand in vedere Contractul de finantare nr C322010952200042/ 21.09.2012 si Actele 
aditionale  ulterioare , pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil din  fondurile  neram-
bursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana pre-
cum si a fondurilor de cofinantare , avizat de catre CRPDRP 5 Vest ; 
               Avand in vedere Raportul Primarului la proiectul de hotarare , Raportul Comparti- 
mentului de resort din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului si Raportul de avizare al 
comisiilor de  specialitate ; 
                In baza prevederilor art.19 din Legea 273 / 2006  privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevederile  art 15 alin 3,4 din Legea bugetului de stat pe  
anul  2015 , nr.  186 / 2014, prevederile OUG nr. 79 / 2009 privind reglementarea unor masuri 
pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin  programul National de dezvoltare Rurala 
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii 
economiei in zonele rurale;                
                In temeiul dispozitiilor art.36 alin (1), (2) lit.“b”,alin.(4) lit.”a”,art .45 alin. (2) si ale 
art.115 alin.(1) lit.”b” si alin. (3) lit. “a” si “b” din Legea administratiei publice locale , nr. 215 / 
2001 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
                   
              Art. 1. Aproba rectificarea Bugetului local al comunei  Teliucu Inferior, pe anul 2015, 
la cheltuieli  ,  astfel :  
 
Cap. 6502 Invatamant, Titlul VIII  Proiecte  finantare FEN  postaderare , Programme  FEADR 
( Mas 3.2.2 ), se majoreaza cu suma de  5,58 mii lei, din care cheltuieli eligibile  4,50 mii lei ; 
 



 
- 2   - 

 
Cap. 6702 Cultura , recreere si religie , Titlul VIII  Proiecte  finantare  FEN postaderare , 
Programe FEADR ( Mas 3.2.2 ), se majoreaza cu suma de  5,58 mii lei, din care cheltuieli 
eligibile 4,50 mii lei . 
 
Cap.7002 Locuinte,servicii si dezv publica, Titlul VIII  Proiecte  finantare FEN postaderare , 
Programe FEADR  ( Mas 3.2.2 ), se diminueaza  cu suma de  30,20  mii lei , din care cheltuieli 
eligibile  -24,30 mii lei . 
 
Cap.7402 Protectia mediului , Titlul VIII  Proiecte  finantare  FEN  postaderare , Programe 
FEADR  ( Mas 3.2.2 ) , se majoreaza cu suma de  9,30  mii lei, din care cheltuieli eligibile 7,5 
mii lei  . 
 
Cap. 84.02 Transporturi, Titlul VIII  Proiecte  finantare  FEN  postaderare , Programe FEADR 
( Mas 3.2.2 ), se majoreaza cu suma de  9,74 mii lei , din care cheltuieli eligibile 7,80 mii lei.  
                                                                           
                 Art. 2. Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului, 
secretarului , aparatului propriu  al primarului si se aduce la cunostinta publica prin afisare la 
locurile stabilite . 
 
 
 
 
 
                 Teliucu Inferior,  
 
 
 
 
                      
                     PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                           AVIZAT   
                                                                                                                  SECRETAR, 
                                                                                             MATEI  SEBASTIAN  TEODOR 
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                Consiliul Local  al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ; 
               Avand in vedere Contractul de finantare nr C322010952200042/ 21.09.2012 si Actele 
aditionale  ulterioare , pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil din  fondurile  neram-
bursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana pre-
cum si a fondurilor de cofinantare , avizat de catre CRPDRP 5 Vest ; 
               Avand in vedere Raportul Primarului la proiectul de hotarare , Raportul Comparti- 
mentului de resort din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului si Raportul de avizare al 
comisiilor de  specialitate ; 
                In baza prevederilor art.19 din Legea 273 / 2006  privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevederile art 15 alin 3,4 din Legea bugetului de stat pe  
anul  2015 , nr.  186 / 2014, prevederile OUG nr. 79 / 2009 privind reglementarea unor masuri 
pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin  programul National de dezvoltare Rurala 
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii 
economiei in zonele rurale;                
                In temeiul dispozitiilor art.36 alin (1), (2) lit.“b”,alin.(4) lit.”a”,art .45 alin. (2) si ale 
art.115 alin.(1) lit.”b” si alin. (3) lit. “a” si “b” din Legea administratiei publice locale , nr. 215 / 
2001 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
                   
              Art. 1. Aproba rectificarea Bugetului local al comunei  Teliucu Inferior, pe anul 2015, 
prin virari de sume  intre capitole bugetare la cheltuieli  ,  astfel :  
 
Cap. 6502 Invatamant, Titlul VIII  Proiecte  finantare FEN  postaderare , Programme  FEADR 
( Mas 3.2.2 ), se majoreaza cu suma de  5,58 mii lei, din care cheltuieli eligibile  4,50 mii lei ; 



- 2   - 
 
Cap. 6702 Cultura , recreere si religie , Titlul VIII  Proiecte  finantare  FEN postaderare , 
Programe FEADR ( Mas 3.2.2 ), se majoreaza cu suma de  5,58 mii lei, din care cheltuieli 
eligibile 4,50 mii lei . 
 
Cap.7002 Locuinte,servicii si dezv publica, Titlul VIII  Proiecte  finantare FEN postaderare , 
Programe FEADR  ( Mas 3.2.2 ), se diminueaza  cu suma de  30,20  mii lei , din care cheltuieli 
eligibile  -24,30 mii lei . 
 
Cap.7402 Protectia mediului , Titlul VIII  Proiecte  finantare  FEN  postaderare , Programe 
FEADR  ( Mas 3.2.2 ) , se majoreaza cu suma de  9,30  mii lei, din care cheltuieli eligibile 7,5 
mii lei  . 
 
Cap. 84.02 Transporturi, Titlul VIII  Proiecte  finantare  FEN  postaderare , Programe FEADR 
( Mas 3.2.2 ), se majoreaza cu suma de  9,74 mii lei , din care cheltuieli eligibile 7,80 mii lei.  
                                                                           
                 Art. 2. Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului, 
secretarului , aparatului propriu  al primarului si se aduce la cunostinta publica prin afisare la 
locurile stabilite . 
 
                 Teliucu Inferior, la 24.03.2015 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA 
          
           DANAILA   GEORGEL                                                  SECRETAR,                                  

                                                                               MATEI  SEBASTIAN  TEODOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem de vot deschis 
Consilieri prezenti : 11 
Cvorum obtinut  :  
                        voturi « pentru »        11  
                        voturi « impotriva »   0  
                        abtinere                     
 
 


