
 ROMANIA                                                                                                                                                     

JUDETUL  HUNEDOARA                                                                                  

COMUNA  TELIUCU  INFERIOR                                                         

     CONSILIUL  LOCAL    

 

                                                                                

Hotararea  Nr.   12     / 2020 
privind  aprobarea estimarilor Bugetului local al comunei Teliucu Inferior, 

 pe anii 2021 – 2022 - 2023 

 

                          Consiliul Local  al  comunei Teliucu Inferior, judetul  Hunedoara ; 

                          Avand in  vedere  adresele Administratiei finantelor publice a judetului 

Hunedoara  - ATCP nr 692/ 14.01.2020 si 806/ 15.01.2020 ; 

                          Avand in vedere  HCJ Hunedoara  nr 16/ 2020 ,  privind  repartizarea pe unitati 

administrative-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei reprezentand Fond  la dispozitia Consiliului 

judetean pe anul 2020 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala , pemtru sustinerea 

programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de 

functionare si estimari pentru anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale ;                          

                          Avand  in  vedere  Proiectul de hotarare Nr 11/2020 privind aprobarea estima-

rilor Bugetului local al comunei Teliucu Inferior, pe anii 2021-2022-2023  si  Referatul  de 

aprobare  nr   484 / 07.02.2020 intocmit de catre Primarul comunei Teliucu Inferior  din care 

reiese necesitatea aprobarii estimarilor Bugetului local al comunei Teliucu Inferior, pe anii 2021-

2022-2023;        

                          Avand in vedere Raportul Compartimentului  Financiar-Contabil-Resurse 

Umane   din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului nr . 498 /1 / 10.02.2020  ;    

                          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. 629 /  20.02.2020, Raportul de  avizare al comisiei pentru  invatamant, 

cultura si culte, sanatate si familie, protectia copilului, sport si agrement nr  630 /  20.02.2020  

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

drepturilor cetatenilor, munca  si protectie  sociala nr  631  /  20.02.2020 ;  

                          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  2020 , nr.  5  / 2020 ; 

              În  temeiul prevederilor  art. 129 alin 2,  lit ( b), alin 4, lit ( a) ,  art 139 alin 3 lit  

( a)  , art  196 , alin 1,  lit (a) si ale art 197 alin 1-5 , din  Ordonanta de Urgenta nr 57 / 2019 

privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

H O T A R A S T E  : 

 

                             Art. 1.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 

2021, la partea de venituri  , in suma  totala  de  4020,50   mii lei , conform Anexa  1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare , din care : 

- Sectiunea de functionare ,    3520,50 mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,        500  mii lei ; 



-2- 

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

2021,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  4020,50 mii lei , conform Anexa  2 care face 

parte integranta din prezenta hotarare , din care : 

- Sectiunea de functionare ,     3520,50 mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,       500 mii lei ; 

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

2022, la partea de venituri  , in suma  totala  de   3844,50 mii lei , conform Anexa  1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare , din care : 

- Sectiunea de functionare ,     3627,75  mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,        216,75   mii lei ; 

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

2022,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de   3844,50 mii lei , conform Anexa  2 care face 

parte integranta din prezenta hotarare , din care : 

- Sectiunea de functionare ,     3627,75  mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,        216,75  mii lei ; 

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

2023, la partea de venituri  , in suma  totala  de   3891,50 mii lei , conform Anexa  1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare , din care : 

- Sectiunea de functionare ,     3657,75   mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,         233,75   mii lei ; 

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

2023,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3891,50 mii lei , conform Anexa  1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare , din care : 

- Sectiunea de functionare ,     3657,75   mii lei ; 

- Sectiunea de dezvoltare ,         233,75   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  20.02.2020  

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                                                  

                     BALAUCA  CONSTANTIN                                                                                                                                                

                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                          

                                                                                                                     SECRETAR   GENERAL, 

                                                                                                              MATEI   SEBASTIAN   TEODOR  

                                                                                              

 

 

Sistem de vot deschis 

Consilieri prezenti : 10 

Cvorum obtinut  :  

                        voturi « pentru »        10  

                        voturi « impotriva »    0  

                        abtinere                       0 



                  

                                                                                                  Anexa nr 1 HCL  Nr. 12 / 2020 

 

Estimari buget  local 

 al comunei Teliucu Inferior, 

pe anii 2021 – 2022 - 2023 

- mii lei   - 

 

       Teliucu Inferior,  la  20.02.202 

 

 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               

                                                                                                                                                                         

                     BALAUCA  CONSTANTIN                                                                                                                                                          

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                    SECRETAR   GENERAL,                                                                                                                                                                     

                                                                                                              MATEI   SEBASTIAN   TEODOR  

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Denumire indicator  Estimari 

2021 

Estimari 

2022 

Estimari 

2023 

1. Cote defalcate din impozitul pe venit 

(cod 04.02.01) 

576 576 576 

2. Sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit ( cod 04.02.04 ) 

326 366 377 

3. Sume defalcate din  TVA pentru echili-

brarea bugetelor locale  

( cod 11.02.06 ) 80% 

 

640 

 

366 

 

353 

4. Sume defalcate din TVA pentru 

finantarea  chelt descentral la niv 

comunelor, oras, munic ( cod 11.02.02 ) 

 

1012.50 

 

1015.50 

 

1017.50 

5. Venituri din impozite , taxe si alte 

venituri  

1461 1516 1563 

6. Subventii 5 5 5 

7. Sume primite de la UE 0 0 0 

   TOTAL   VENITURI  estimate 4020.50 3844.50 3891.50 



 

 

                                                                                                   Anexa nr 2  HCL  Nr.12 / 2020  

  

 

Estimari buget  local 

 al comunei Teliucu Inferior, 

pe anii  2021 – 2022 - 2023 

 

 

Nr  

crt 

Specificatie Estimari 

2021 

Estimari 

2022 

Estimari 

2023 

1. TOTAL CHELTUIELI 

estimate , d.c.: 
4020.50 3844.50 3891.50 

2. Titlul I    Cheltuieli personal, 1887.19 1958.85 1985.85 
3. Titlul II    Bunuri si servicii 1192.81 1208.40 1238.40 
4. Titlul V    Fonduri de rezerva 2.80 0 0 
5. Titlul IX   Asistenta sociala  396.50 416.50 416.50 
6 Titlul X    Proiecte cu finantare 

din fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

 

100 

 

0 

 

0 

7. Titlul X    Alte cheltuieli –burse  44 44 44 
8. Titlul XII Cheltuieli capital 400 216.75 233.75 
 

 

            Teliucu Inferior,  la  20.02.2020 

 

 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                                                       

                     BALAUCA  CONSTANTIN                                                                                                                                                          

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                    SECRETAR   GENERAL,                                                                                                                                                                     

                                                                                                              MATEI   SEBASTIAN   TEODOR  

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


