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JUDEŢUL HUNEDOARA  
COMUNA  TELIUCU   INFERIOR 
          CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

HOTARAREA nr.   9   /      2018 
privind aprobarea utilizarii sumei de 14.200 lei ,  

din excedentul existent la 29.12.2017,  
suma ramasa nerepartizata  la bugetul initial pe anul 2018   

 
 
 

             Consiliul Local  al comunei Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara; 
           Având  în  vedere Proiectul de hotarare nr 13 / 14.03.2018   initiat de primarul 
comunei Teliucu Inferior , Raportul  Primarului nr. 724   / 14.03.2018 , privind  apro-
barea utilizarii sumei de 14.200 lei din excedentul existent la 29.12.2017, suma ramasa 
nerepartizata  la bugetul initial pe anul 2018  si  Raportul Compartimentului  de  resort  
din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului nr . 725 / 14.03.2018  ;    
            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. 744/15.03.2018, Raportul de  avizare al comisiei pentru  invatamant, 
cultura si culte, sanatate si familie, protectia copilului, sport si agrement nr 745/ 
15.03.2018 precum  si  Raportul  comisiei de specialitate pentru administratie publica 
locala , juridica, a drepturilor cetatenilor, munca si protectie  sociala nr. 746/ 15.03.2018 ;         

Avand in vedere art 58 alineat 1 lit a) si b) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin 4 lit. a) şi art. 45 din 
Legea  nr.215/2001 – Legea administratiei publice  locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE :  
 

          Art.  1  -   Aproba   utilizarea   sumei   de   14.200   lei  din excedentul  existent  la 
29.12.2017, suma ramasa nerepartizata  la bugetul initial pe anul 2018 . 
 
          Art.  2 -  Aproba utilizarea sumei de 14.200 lei in bugetul local pe anul 2018 la 
Sectiunea de Dezvoltare – cheltuieli de capital . 
 
          Art.  3 –  Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul condiţiilor prevederilor Legii 
nr.  273 / 2006  privind finantele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare.    
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          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    15.03.2018  
       
 
 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               
                ORASAN    VILI                                                                     SECRETAR , 
                                                                                                 MATEI   SEBASTIAN   TEODOR  
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem de vot deschis 
Consilieri prezenti : 11 
Cvorum obtinut  :  
                        voturi « pentru »        11  
                        voturi « impotriva »    0  
                        abtinere                       0 


