
ROMANIA                                                                              PROIECT  la HCL nr 54 / 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  Hotararea Consiliului  Judetean Hunedoara nr  153/ 2015 privind 
repartizarea  sumelor  defalcate din TVA pentru drumuri  ; 
               Avand in vedere Raportul Primarului la proiectul de hotarare , Raportul Compartimen- 
tului de resort din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului si Raportul de avizare al 
comisiilor de  specialitate ; 
                In baza prevederilor art.19 si  art 49 alin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 din Legea 273 / 2006  privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  prevederile  Legii bugetului 
de  stat pe  anul  2015 , nr.  186/ 2014,  prevederile OG nr 20/ 2015 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2015 precum si  prevederile OUG nr. 79 / 2009 privind reglementarea 
unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin  Programul National de Dezvol-
tare 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 venituri  prin majorarea cu suma de 90 mii lei a indicatorului  11.02.05 – sume defalcate 
din TVA  pentru drumuri .   
 
Venituri  total :                6.590,68  mii lei , d.c.: 
-sectiunea de functionare    2.943,04  mii lei ; 
-sectiunea de dezvoltare     3.647,64  mii lei ; 
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                 Art. 2.  Aproba rectificarea Bugetului local al comunei  Teliucu Inferior, pe anul 
2015, la cheltuieli   prin majorarea cu suma de 90 mii lei  , la Cap 84.02 Transporturi , subcap 
Drumuri si poduri , articol 20.02 Reparatii curente .   
  
Cheltuieli  total :               7.430,42  mii lei , d.c.:                                  
-sectiunea de functionare    2.943,04  mii lei ; 
-sectiunea de dezvoltare      4.397,38  mii lei ;   
     Deficit   (SD) :                  749,74 mii lei  
 
                 Art. 3 – Hotararea poate fi contestata in conditiile Legii 554 / 2004 privind  contenciosul 
administrativ cu completarile si modificarile ulterioare.  
 
                 Art. 4. Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului, 
secretarului , compartimentului de  specialitate  al primarului si  se aduce  la cunostinta  publica  
prin afisare la locurile stabilite . 
 
 
 
                 Teliucu Inferior, la        
 
 
 
          
                    INITIATOR  PROIECT                                                           VIZAT   
                               PRIMAR,                                                                    SECRETAR, 
         PUPEZA DANIEL  GHEORGHE  SORIN                MATEI  SEBASTIAN  TEODOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA                                                                              
JUDETUL  HUNEDOARA 
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR 
      CONSILIUL  LOCAL 
 
 

HOTARAREA  Nr.   54   /   2015 
privind rectificarea bugetului local al 

Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2015  
 
                Consiliul Local  al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ; 
                Avand in vedere  Hotararea Consiliului  Judetean Hunedoara nr  153 / 2015 privind 
repartizarea  sumelor  defalcate din TVA pentru drumuri  ; 
               Avand in vedere Proiectul de hotarare si Raportul Primarului Nr.2279/11.09.2015, 
Raportul Nr. 2280/ 11.09.2015 al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specia-
litate  al Primarului si Raportul de avizare al comisiilor de  specialitate Nr. 2293/14.09.2015 ; 
                In baza prevederilor art.19 si  art 49 alin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 din Legea 273 / 2006  privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  prevederile  Legii bugetului 
de  stat pe  anul  2015 , nr.  186/ 2014,  prevederile OG nr 20/ 2015 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2015 precum si  prevederile OUG nr. 79 / 2009 privind reglementarea 
unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin  Programul National de Dezvol-
tare 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 venituri  prin majorarea cu suma de 90 mii lei a indicatorului  11.02.05 – sume defalcate 
din TVA  pentru drumuri .   
 
Venituri  total :                6.590,68  mii lei , d.c.: 
-sectiunea de functionare    2.943,04  mii lei ; 
-sectiunea de dezvoltare     3.647,64  mii lei ; 
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                 Art. 2.  Aproba rectificarea Bugetului local al comunei  Teliucu Inferior, pe anul 
2015, la cheltuieli   prin majorarea cu suma de 90 mii lei  , la Cap 84.02 Transporturi , subcap 
Drumuri si poduri , articol 20.02 Reparatii curente .   
  
Cheltuieli  total :               7.430,42  mii lei , d.c.:                                  
-sectiunea de functionare    2.943,04  mii lei ; 
-sectiunea de dezvoltare      4.397,38  mii lei ;   
     Deficit   (SD) :                  749,74 mii lei  
 
                 Art. 3 – Hotararea poate fi contestata in conditiile Legii 554 / 2004 privind  contenciosul 
administrativ cu completarile si modificarile ulterioare.  
 
                  Art. 4. Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului, 
secretarului , compartimentului de  specialitate  al primarului si  se aduce  la cunostinta  publica  
prin afisare la locurile stabilite . 
 
 
 
                 Teliucu Inferior, la 14.09.2015       
 
 
 
          
                    PRESEDINTE DE SEDINTA                                  CONTRASEMNEAZA   
                     TOMA VASILE CRISTIAN                                            SECRETAR, 
                                                                                                 MATEI  SEBASTIAN  TEODOR 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
               
 
Sistem de vot deschis 
Consilieri prezenti : 11 
Cvorum obtinut  :  
                        voturi « pentru »        11  
                        voturi « impotriva »    0  
                        abtinere                       0 
 


