
ROMANIA                                                                                                                                                                    

JUDETUL  HUNEDOARA                                                                                  

COMUNA  TELIUCU  INFERIOR                                                         

     CONSILIUL  LOCAL                                                                                    

 

HOTARAREA  Nr.     30      / 2019 

privind aprobarea  bugetului  local al 

comunei Teliucu Inferior, estimari pe anii 2020-2021-2022  
 

 

                          Consiliul Local  al  comunei Teliucu Inferior, judetul  Hunedoara ; 

                          Avand in  vedere  adresa Administratiei finantelor publice a judetului Hunedoara  

- ATCP nr . 5984 / 27.03.2019 , Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr   62 /  2019 ,  

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge-

telor locale si sumelor din cota de 18,5% din impozitulpe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, estimate  pentru  anii 2020-2021-2022 ;                          

                          Avand  in  vedere  Proiectul de hotarare nr 24 / 29.03.2019  , Raportul   

Primarului  inreg sub nr  1201/1 / 29.03.2019   la  proiectul de  hotarare   si  Raportul Comparti-

mentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului nr .193 / 18.01.2018 ;    

                          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. 1590 / 25.04.2019 , Raportul de  avizare al comisiei pentru  invatamant, 

cultura si culte, sanatate si familie , protectia copilului , sport si agrement nr.1591 / 25.04.2019   

precum  si  Raportul  comisiei de specialitate pentru administratie publica locala , juridica, a 

drepturilor cetatenilor , munca  si protectie  sociala nr. 1592 / 25.04.2019 ;         

                           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  2018 , nr.  2 / 2018; 

                         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 

2020, la partea de venituri  , in suma  totala  de  12047,90   mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,    3674,05 mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,     8373,85    mii lei ; 

 

                             Art. 2.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 

2020,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  12047,90 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare ,     3674,05 mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,       8373,85 mii lei ; 

 



-2    - 

 

                             Art. 3.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 

2021, la partea de venituri  , in suma  totala  de   12073,29 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,     4092,68  mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,       7980,61  mii lei ; 

 

                             Art. 4.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 

2021,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de   12073,29 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,    4092,68  mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,     7980,61  mii lei  

 

                             Art. 5.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 

2022, la partea de venituri  , in suma  totala  de   4281,80 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,   3921,80 mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,      360       mii lei ; 

 

                            Art. 6.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 

2022,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  4281,80 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare     3921,80 mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,       360      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  25.04.2019  

 

 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                          

      CIOCANEA  CORNEL  OVIDIU                                                            SECRETAR ,                                    

                                                                                                           MATEI   SEBASTIAN   TEODOR  

 

                                                                                               

 

 

 

 

Sistem de vot deschis 

Consilieri prezenti : 10 

Cvorum obtinut  :  

                        voturi « pentru »        10 

                        voturi « impotriva »    0                         

                        abtinere                       0 



Anexa nr 1 HCL 30 / 2019   

 

 

Bugetul  local al 

comunei Teliucu Inferior, 

estimari pe anii 2020-2021-2022 

 

- mii lei   - 

Nr  

crt 

Specificatie Estimare 

2020 

Estimare 

2021 

Estimare 

2022 

1. Total venituri , din care : 

 
12047,90 12073,29 4281,80 

 Venituri proprii  

Venituri curente  

     Venituri fiscale  

     Venituri nefiscale  

Venituri din capital  

Subventii     

Sume primite de la UE aferente 

cadrului financ 2014-2020 

2533.40 

4812.90 

3673.80 

1139.10 

50 

7050.30 

134.70 

1985.15 

4380.65 

3804.80 

575.85 

50 

7492.64 

150 

 

1716.30 

4221.80 

3933.80 

288 

50 

10 

- 

2 Total cheltuieli d.c.: 

 

12047,90 12073,29 4281,80 

 Titlul I       Cheltuieli personal 1854.25 1896 1916.75 

 Titlul II      Bunuri si servicii 1380.30 1745.18 1542.55 

 Titlul III     Dobanzi  50 50 50 

 Titlul IX    Asistenta sociala  338.50 349.50 360.50 

 Titlul X     Proiecte cu finantari  

                  FEN 2014-2020 

462.85 473.15 0 

 Titlul XI    Alte cheltuieli 51 52 52 

 Titlul XIII Cheltuieli capital 7911 7507.46 360 

 

               

                Teliucu Inferior,  la  25.04.2019  

 

 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                          

      CIOCANEA  CORNEL  OVIDIU                                                            SECRETAR ,                                    

                                                                                                           MATEI   SEBASTIAN   TEODOR  

 

 

                                                                                               

 


