
 ROMANIA                                                                                                                                                     
JUDETUL  HUNEDOARA                                                                                  
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR                                                         
     CONSILIUL  LOCAL    
 
Nr.    12   /     17.02.2017 . 
                                                                                 
 

Proiect  de  HOTARARE  Nr.    12    / 2017 
privind aprobarea  bugetului  local al 

Comunei Teliucu Inferior, estimari pe anii 2018-2019-2020  
 
 
 
 

                          Consiliul Local  al  comunei Teliucu Inferior, judetul  Hunedoara ; 
                          Avand in  vedere  adresa Administratiei finantelor publice a judetului Hunedoara  
- ATCP nr . 3628 23.02.2017 , adresa  Consiliului Judetean Hunedoara nr 3308 / 10.03.2017 si 
HCJ Hunedoara  nr 33/ 2017 ,  privind sumele repartizate in vederea intocmirii bugetului local pe 
anul 2017 ;                          
                          Avand  in  vedere  Raportul   Primarului  inreg sub nr 508 / 17.02.2017   la  
proiectul de  hotarare ;                                                
                          In  baza  prevederilor art. 25 si art. 26  din Legea 273/ 2006 privind finantele 
publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare , prevederile  Legii bugetului de stat pe  
anul  2017 , nr.  6  / 2017 ; 
                         In conformitate cu prevederile art 7 din Legea nr 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ;                         
                         In  temeiul   dispozitiilor  art.36  alin (1), (2)  lit.“b”, alin.(4) lit.”a”, art .45 alin. 
(2) lit. ‘a ‘ 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  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2018, la partea de venituri  , in suma  totala  de  3980.80 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  3860.80 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      120     mii lei ; 

 
                             Art. 2.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2018,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3980.80 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare ,  3860.80 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,     760      mii lei ; 
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                             Art. 3.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2019, la partea de venituri  , in suma  totala  de   4119.90 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  4069.90 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,        50     mii lei ; 

 
                             Art. 4.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2019,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  4119.90 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  4069.90 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,       50      mii lei  

 
                             Art. 5.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2020, la partea de venituri  , in suma  totala  de  4275.10 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,   4225.10 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,         50       mii lei ; 

 
                            Art. 6.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2020,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  4275.10 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare     4225.10 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,        50      mii lei ; 

 
                          Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul condiţiilor prevederilor 
Legii nr.  273 / 2006  privind finantele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare . 

 
                             Art. 8.  Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, 
Primarului, Secretarului  si  Compartimentului de specialitate al  Primarului  si se aduce la 
cunostinta publica prin afisare . 
 
 
                   Teliucu Inferior,  la  17.02.2017  
 
 
                   INITIATOR  PROIECT                                                      VIZAT   
                               PRIMAR,                                                            SECRETAR, 
         PUPEZA DANIEL  GHEORGHE  SORIN             MATEI  SEBASTIAN  TEODOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                                                                                                                                   
JUDETUL  HUNEDOARA                                                                                  
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR                                                         
     CONSILIUL  LOCAL    
                                                                                 
 

HOTARAREA  Nr.     17      / 2017 
privind aprobarea  bugetului  local al 

comunei Teliucu Inferior, estimari pe anii 2018-2019-2020  
 
 

                          Consiliul Local  al  comunei Teliucu Inferior, judetul  Hunedoara ; 
                          Avand in  vedere  adresa Administratiei finantelor publice a judetului Hunedoara  
- ATCP nr . 3628 / 23.02.2017 , adresa  Consiliului Judetean Hunedoara nr 3308 / 10.03.2017 si 
HCJ Hunedoara  nr 33/ 2017 ,  privind sumele repartizate in vederea intocmirii bugetului local pe 
anul 2017 ;                                                    
                          Avand  in  vedere   Proiectul de  hotarare nr 12 / 2017 privind aprobarea 
bugetului local al comunei Teliucu Inferior, estimari pe anii 2018-2019-2020, Raportul  
Primarului nr 508  / 17.02.2017    si  Raportul Compartimentului  de  resort  din  cadrul  
aparatului  de  specialitate  al  Primarului nr . 509 /1 / 17.02.2017 ;    
                          Avand in vedere Raportul de avizare al comisiei de  specialitate  pentru activitati  
economico-financiare, amenajarea  teritoriului  si urbanism, protectia  mediului si turism , 
servicii  si  comert  nr. 950/29.03.2017 , Raportul de  avizare al comisiei pentru  invatamant, 
cultura si culte, sanatate si familie , protectia copilului , sport si agrement nr. 952/29.03.2017   
precum  si  Raportul  comisiei de specialitate pentru administratie publica locala , juridica, a 
drepturilor cetatenilor , munca  si protectie  sociala nr. 951 / 29.03.2017 ;         
                           In  baza  prevederilor  art. 25 si art.26  din Legea 273 / 2006  privind  finantele 
publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare , prevederile  Legii bugetului de stat  pe  
anul  2017 , nr.  6 / 2017 ; 
                         In conformitate cu prevederile art 7 din Legea  nr 52 / 2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ;                                                
                          In  temeiul   dispozitiilor  art.36  alin (1), (2)  lit.“b”, alin.(4) lit.”a”, art .45 alin. 
(2) lit. ‘a ‘ 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  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2018, la partea de venituri  , in suma  totala  de  3980.80 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  3860.80 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      120     mii lei ; 

 
                             Art. 2.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2018,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3980.80 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare ,  3860.80 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      120      mii lei ; 
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                             Art. 3.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2019, la partea de venituri  , in suma  totala  de   4119.90 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  4069.90 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,        50     mii lei ; 

 
                             Art. 4.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2019,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  4119.90 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  4069.90 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,       50      mii lei  

 
                             Art. 5.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2020, la partea de venituri  , in suma  totala  de  4275.10 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,   4225.10 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,         50       mii lei ; 

 
                            Art. 6.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2020,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  4275.10 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare     4225.10 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,        50      mii lei ; 

 
                          Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul condiţiilor prevederilor 
Legii nr.  273 / 2006  privind finantele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare . 

 
                             Art. 8.  Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, 
Primarului, Secretarului  si  Compartimentului de specialitate al  Primarului  si se aduce la 
cunostinta publica prin afisare . 
 
                   Teliucu Inferior,  la  29.03.2017  
 
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA 
               OPRISA  MARIUS                                                        SECRETAR,                                               

                                                                                   MATEI SEBASTIAN TEODOR 
 
 
 
Sistem de vot deschis 
Consilieri prezenti : 10 
Cvorum obtinut  :  
                        voturi « pentru »        10  
                        voturi « impotriva »   0  
                        abtinere                      0 
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Anexa nr 1, la HCL nr  17 / 29.03.2017  
 
 
 

Bugetul  local al 
comunei Teliucu Inferior, 

estimari pe anii 2018-2019-2020 
 

 
- mii lei   - 

Nr  
crt 

Specificatie Estimare 
2018 

Estimare 
2019 

Estimare 
2020 

1. Total venituri , din care : 
 

3980.80 4119.90 4275.10 

 Venituri proprii  
Venituri curente  
     Venituri fiscale  
     Venituri nefiscale  
Venituri din capital  
Subventii     

1848.80 
3941.80 
3720.30 
221.50 

24 
15 

 

1931.90 
4080.90 
3850.40 
230.50 

24 
15 

 

2013.10 
4236.10 
3996.60 
239.50 

24 
15 

2 Total cheltuieli d.c.: 
 

3980.80 4119.90 4275.10 

 Titlul I       Cheltuieli personal 2000.33 2035.56 2074.94 
 Titlul II      Bunuri si servicii 1373.37 1494.14 1557.76 
 Titlul IX    Asistenta sociala  400.10 428.20 460.40 
 Titlul XI    Alte cheltuieli 87 112 132 
 Titlul XIII Cheltuieli capital 120 50 50 

 
 
 

Teliucu Inferior,  la  29.03.2017  
 
 
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA 
               OPRISA  MARIUS                                                    SECRETAR,                                               

                                                                                   MATEI SEBASTIAN TEODOR 
 


