ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TELIUCU INFERIOR
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

la HCL nr. 80 / 2016

Nr 82 / 27.12.2016

HOTARAREA Nr.
/ 2016
privind aprobarea rectificarii bugetului local al
Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2016

Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere HG nr 975 / 21.12.2016 privind alocarea unor sume din Fondul de
interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2016 , pentru unele UAT
afectate de calamitati naturale produse de inundatii ;
Avand in vedere Raportul Primarului nr 3459 / 27.12.2016 la proiectul de hotarare
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2016 ;
In baza prevederilor art.19, art 49 alin 1,2 din Legea 273 / 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
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 ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba rectificarea Bugetului local al comunei Teliucu Inferior, pe anul
2016, la venituri – cod indicator 42.02.28 „ Subventii primite de la fondul de interventie » cu
suma de 21 mii lei ;
Venituri total :
-sectiunea de functionare
-sectiunea de dezvoltare

7.886,09 mii lei , d.c.:
3.654,59 mii lei ;
4.080,60 mii lei ;

Art. 2. Aproba rectificarea Bugetului local al comunei Teliucu Inferior, pe anul 2016,
la cheltuieli – Cap 84.02 Transporturi , subcap 84.02.03.03 Strazi , alineat 20.02.00 Reparatii
curente, se majoreaza cu suma de 21 mii lei
Cheltuieli total :
-sectiunea de functionare
-sectiunea de dezvoltare
Deficit :

9.074,36 mii lei , d.c.:
3.654,59 mii lei ;
5.268,87 mii lei ;
1.188,27 mii lei
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Art. 3 . Hotararea poate fi contestata in conditiile Legii nr 273 / 2006 privind finantele
publice locale, 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, la 27.12.2016
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PRIMAR,
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SECRETAR,
MATEI SEBASTIAN TEODOR
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HOTARAREA Nr. 80 / 2016
privind aprobarea rectificarii bugetului local al
Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2016

Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere HG nr 975 / 21.12.2016 privind alocarea unor sume din Fondul de
interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2016 , pentru unele UAT
afectate de calamitati naturale produse de inundatii ;
Avand in vedere Proiectul de hotarare nr 82 / 2016 privind aprobarea rectificarii
bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2016, Raportul Primarului nr 3459 /
27.12.2016 si Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului nr . 3460 / 27.12.2016 ;
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. 3461 / 27.12.2016 , Raportul de avizare al comisiei pentru invatamant,
cultura si culte, sanatate si familie , protectia copilului , sport si agrement nr 3462 / 27.12.2016
precum si Raportul comisiei de specialitate pentru administratie publica locala , juridica, a
drepturilor cetatenilor , munca si protectie sociala nr. 3463 / 27.12.2016 ;
In baza prevederilor art.19 si art 49 alin 1,2 din Legea 273 / 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
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 ;

HOTARASTE:
Art. 1. Aproba rectificarea Bugetului local al comunei Teliucu Inferior,
pe anul 2016, la venituri – cod indicator 42.02.28 „ Subventii primite de la fondul de
interventie » cu suma de 21 mii lei ;
Venituri total :
-sectiunea de functionare
-sectiunea de dezvoltare

7.886,09 mii lei , d.c.:
3.654,59 mii lei ;
4.080,60 mii lei ;
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Art. 2. Aproba rectificarea Bugetului local al comunei Teliucu Inferior, pe anul 2016,
la cheltuieli – Cap 84.02 Transporturi , subcap 84.02.03.03 Strazi , alineat 20.02.00 Reparatii
curente, se majoreaza cu suma de 21 mii lei
Cheltuieli total :
-sectiunea de functionare
-sectiunea de dezvoltare
Deficit :

9.074,36 mii lei , d.c.:
3.654,59 mii lei ;
5.268,87 mii lei ;
1.188,27 mii lei

Art. 3 . Hotararea poate fi contestata in conditiile Legii nr 273 / 2006 privind finantele
publice locale, 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, la 27.12.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
OPRISA MARIUS
SECRETAR,
MATEI SEBASTIAN TEODOR

Sistem de vot deschis
Consilieri prezenti : 10
Cvorum obtinut :
voturi « pentru »
10
voturi « impotriva » 0
abtinere
0

