
ROMANIA                                                                                    
JUDETUL  HUNEDOARA 
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR 
      CONSILIUL  LOCAL 
 
 

  HOTARARE  Nr.       25      /     2018 
privind  aprobarea  rectificarii  bugetului local al 

Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2018  
 
                 Consiliul Local  al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ; 
                 Avand in vedere adresele CRFIR 5 Vest nr 2597 si 2624 / 18.05.2018 , privind  
Contractul de  finantare nerambursabila C1920074A207852200606 PNDR 2014-2020 ,  prin 
programul FEADR – sM 19.2 ; 
                 Avand  in  vedere   Raportul  Primarului nr  2265   /  05.06.2018    la Proiectul de  
hotarare nr. 23   / 05.06.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Teliucu 
Inferior pe anul 2018   si  Raportul Compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  
specialitate  al  primarului nr .  2266   / 05.06.2018  ;           
                 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. 2273 / 06.06.2018  , Raportul de  avizare al comisiei pentru  invatamant, 
cultura si culte, sanatate si familie , protectia copilului , sport si agrement nr  2274 / 06.06.2018  ,   
precum  si  Raportul  comisiei de specialitate pentru administratie publica locala , juridica, a 
drepturilor cetatenilor , munca  si protectie  sociala nr.  2275 /  06.06.2018  ; 
                In baza prevederilor art.19, art 48 si alin 5,6 ale art 49  din Legea  nr  273 / 2006  
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile alin 
1,2,3,4 ale art 16 - Sectiunea a 5 a , din  Legea bugetului de stat pe  anul  2018 , nr.  2/ 2018 , 
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, precum si ale Legii 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) 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 2018, 
la cheltuieli, la  Cap. 67.02 Cultura , recreere si religie, sectiunea de dezvoltare , astfel :  
• Titlul X  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014 - 2020 , Art 58.04  FEADR , Alineat 58.04.03  Cheltuieli neeligibile, se majoreaza cu 
22 mii lei ; 

• Cheltuieli de capital Titlul XIII  Active nefinanciare , Art 71.01 Active fixe , Alineat 71.01.01 
Constructii, se diminueaza cu 22 mii lei . 
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              Art. 2. Aproba  modificarea  Listei de  investitii  pe anul 2018, conform  Anexei nr. 1 , 
care face parte integranta din prezenta hotarare .  
 
              Art. 3 . Hotararea poate fi contestata in conditiile  Legii nr 554 / 2004 a contenciosului 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare .  
                
               Art. 4 . 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, 06.06.2018  
 
                            
              
           PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                          CONTRASEMNEAZA  
            PASCA COSMIN TIBERIU                                                      SECRETAR, 
                                                                                                   MATEI  SEBASTIAN TEODOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem de vot deschis 
Consilieri prezenti : 11 
Cvorum obtinut  :  
                        voturi « pentru »        11  
                        voturi « impotriva »     0  
                        abtinere                        0    
                                                               



ROMANIA                                                                             Anexa  nr 1  HCL  nr  25 / 2018 
JUDETUL  HUNEDOARA 
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR 
 
 
 

LISTA  
privind  obiectivele  de   investitii  pentru  anul  2018 

 
 
Nr.
crt 

                         
Capitol / Subcapitol / Denumire obiectiv investitie 

Program 
    2018 
 - mii lei - 

           CHELTUIELI  DE  INVESTITII  - TOTAL , d.c : 
 

   368.34 

 A. Cheltuieli curente     368.34 
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN ) 

postaderare  - FEADR _ sM 19.2 - GAL   
22 

 B. Cheltuieli de capital _ active nefinanciare  ( BL ) 346.34 
 C. Operatiuni financiare –Rambursari de credite 0 
 Cap. 65.02 Invatamant  15 
 Reabilitare si dotari cladiri Scoala Gimnaziala  com TI  15 
 Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie  43.90 
 b)Subcap 67.02.05 Servicii recreative si sportive- Intretinere gradini 

publice , parcuri 
43.90 

 - Amenajare spaţii de agrement în comuna Teliucu Inferior, jud. Hd -  BL  21.90 

1 Amenajare parc  în satul Teliucu Inferior - BL  
2 Amenajare teren de sport în satul Cinciş Cerna” - BL  

 

- Amenajare spaţii de agrement în comuna Teliucu Inferior, jud. Hd -  
FEADR – sM 19.2  GAL  

22 

1 Amenajare parc  în satul Teliucu Inferior - FEADR – sM 19.2  GAL  

2 Amenajare teren de sport în satul Cinciş Cerna” -  FEADR – sM 19.2  GAL  

 Cap. 70.02    Locuinte,servicii si dezvoltare publica – total , d.c. : 140.54 
 a)Subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa  103.54 
 1. Alimentare cu apă potabilă, str. Lacului, sat Cinciș- Cerna, com. TI 40 
 2. Alimentare cu apă a localităţii Izvoarele, comuna Teliucu Inferior 63.54 
 b) Subcap 70.02.50 Alte serv in dom locuinte,serv si dezv com , d.c. : 37 
 1. Plan urbanistic general al comunei Teliucu Inferior 12 
 2. Capela interconfesionala, Teliucu Inferior 15 
 3. Reabilitare si modernizare Dispensar medical Teliucu Inferior 10 



 Cap. 74.02    Protectia mediului – total, d.c. : 73.25 
 a) Subcap.74.02.06 Canalizare si tratare ape reziduale , d.c : 73.25 
 1.Rigole carosabile captare ape pluviale , localitatea Teliucu Inferior  17.5 
 2. Canalizare menajeră, str. Lacului, sat Cinciș-Cerna, com. Teliucu Inf 55.75 
 CAP. 84.02 TRANSPORTURI - Total 95.65 
 1.Proiect tehnic Modernizare  strazi  comuna Teliucu Inferior  0.2 
 2. Modernizare  strazi  comuna Teliucu Inferior 95.45 
 
 
 
                Teliucu Inferior ,   06.06.2018                                             
 
 
 
 
 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                          CONTRASEMNEAZA  
           PASCA  COSMIN  TIBERIU                                                      SECRETAR, 
                                                                                                   MATEI  SEBASTIAN TEODOR  
 


