
ROMANIA                                                                                                  PROIECT                                                             
JUDETUL  HUNEDOARA                                                                                  
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR                                                         
     CONSILIUL  LOCAL    
 
                                                                                 
 

HOTARAREA  Nr.           / 2013 
privind  bugetul  local al 

comunei Teliucu Inferior, pe anul 2013  
 
 

                          Consiliul Local  al  comunei Teliucu Inferior, judetul  Hunedoara ; 
                          Avand in  vedere Raportul  Primarului la  proiectul de  hotarare, Raportul          
Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si Raportul  
de avizare al comisiilor de specialitate ; 
                          Avand in  vedere  Decizia nr. 72/ 2013   a Directorului Executiv al DGFP 
a judetului Hunedoara si  Hotararile Consiliului Judetean nr. 32 si 33 / 2013  ;   
                          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  2013 , nr.  5/ 2013  si  Ordinul  comun al MAN / MFP nr. 246/ 
248 / 2013 , privind   aprobarea   nivelului  maxim  al cheltuielilor de personal  pe anul 
2013 ;  
                          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 , pe anul 
2013, la partea de venituri  , in suma  totala  de  3.087 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare , 2.501,9 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      585,1mii lei ; 

 
                             Art. 2.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , pe anul 
2013,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3.092,45 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare , 2.501,90 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      590,55 mii lei ; 
- Deficit Sect Dezv                      5,45 mii lei. 
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                              Art.3.  Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau 
subventii pe anul 2013 , la partea de venituri in suma totala de 20 mii lei , (Anexa 2 ) , din 
care :  

- Sectiunea de functionare , 20 mii lei 
 
                              Art.4.  Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau 
subventii pe anul 2013 , la partea de cheltuieli  in suma totala de 64,1 mii lei , (Anexa 2 ) , 
din care :  
      -    Sectiunea de functionare , 64,1 mii lei ;    
      -    Deficit Sect Functionare ,  44,1 mii lei ; 
                            
                             Art.5 . Aproba repartizarea sumei de 5,45 mii lei,reprezentand excedentul 
executiei bugetului local  la 31.12.2012 , la sectiunea de dezvoltare pentru cheltuieli de 
capital pe anul 2013.  
 
                             Art.6.  Aproba Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2013 (Anexa 3). 
 
                             Art.7.   Aproba  nivelul maxim  al cheltuielilor  de personal  pe anul  2013, 
in suma de 1.188 mii lei . 
 
                             Art.8 . Aproba numarul maxim  de 21 posturi  pentru  anul  2013  .                                                         
                                                            
                             Art.9.  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    
 
 
 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                AVIZAT 
                                                                                                       SECRETAR,                  

                                                                                MATEI SEBASTIAN TEODOR 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                                                                                                                              
JUDETUL  HUNEDOARA                                                                                  
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR                                                         
     CONSILIUL  LOCAL    
 
                                                                                 
 

HOTARAREA  Nr.    13     / 2013 
privind  bugetul  local al 

comunei Teliucu Inferior, pe anul 2013  
 
 

                          Consiliul Local  al  comunei Teliucu Inferior, judetul  Hunedoara ; 
                          Avand in  vedere Raportul  Primarului la  proiectul de  hotarare, Raportul          
Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si Raportul  
de avizare al comisiilor de specialitate ; 
                          Avand in  vedere  Decizia nr. 72/ 2013   a Directorului Executiv al DGFP 
a judetului Hunedoara si  Hotararile Consiliului Judetean nr. 32 si 33 / 2013  ;   
                          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  2013 , nr.  5/ 2013  si  Ordinul  comun al MAN / MFP nr. 246/ 
248/ 2013 , privind   aprobarea   nivelului  maxim  al cheltuielilor de personal  pe anul 
2013 , Decizia directorului executive al DGFP jud Hunedoara nr. 64/ 28.02.2013 privind 
repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal; 
                          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 , pe anul 
2013, la partea de venituri  , in suma  totala  de  3.087 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare , 2.501,9 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      585,1mii lei ; 

 
                             Art. 2.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , pe anul 
2013,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3.092,45 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare , 2.501,90 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      590,55 mii lei ; 
- Deficit Sect Dezv                      5,45 mii lei. 
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                              Art.3.  Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau 
subventii pe anul 2013 , la partea de venituri in suma totala de 20 mii lei , (Anexa 2 ) , din 
care :  

- Sectiunea de functionare , 20 mii lei 
 
                              Art.4.  Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau 
subventii pe anul 2013 , la partea de cheltuieli  in suma totala de 64,1 mii lei , (Anexa 2 ) , 
din care :  
      -    Sectiunea de functionare , 64,1 mii lei ;    
      -    Deficit Sect Functionare ,  44,1 mii lei ; 
                            
                             Art.5 . Aproba ca suma de 5,45 mii lei,reprezentand excedentul executiei 
bugetului local  la 31.12.2012 , sa fie repartizata si utilizata  la sectiunea de dezvoltare 
pentru cheltuieli de capital pe anul 2013.  
 
                             Art.6.  Aproba Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2013 (Anexa 3). 
 
                             Art.7.   Aproba  nivelul maxim  al cheltuielilor  de personal  pe anul  2013, 
in suma de 1.188 mii lei . 
 
                             Art.8 . Aproba numarul maxim  de 21 posturi  pentru  anul  2013  .                                                         
                                                            
                             Art.9.  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 28 martie 2013   
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA 
         TOMA PETRU CRISTIAN                                                SECRETAR,                                  

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



                                                                                                                            Anexa nr. 1 
Bugetul  local al comunei Teliucu Inferior ,  pe anul 2013 

                                                                                                                                  -  mii  lei -                                                                      
                            DENUMIRE  INDICATORI PROGRAM 

2013 
  
     A)         TOTAL   VENITURI 

 
3087 

      Venituri  proprii 1633 
      I.  Venituri curente 2976 
       a.   Venituri fiscale , d.c. : 2813 
   Impozit pe venit, profit si castiguri din capital 1036 
   -  Impozit pe venit,profit si castig.din capit.de la pers. fiz 1036 
        - Impozit pe venit din transf.proprietatilor imobiliare din patrim pers. 17 
   Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1036 
        - cote defalcate din impozitul pe venit 160 
      - sume alocate  din cote defalcate  din impozitul pe venit pentru 
         echilibrarea bugetelor   locale                    

859 
 

   Impozite si taxe pe proprietate  283 
           - impozit pe cladiri 217 
                        - P.F.  57 
                        - P.J. 160 
           - impozit pe terenuri 58 
                        - P.F. 16 
                        - P.J. 11 
           - impozit pe terenurile extravilane 31 
           - taxe judiciare de timbru si alte tx de timbru  not. 8 
            
   Impozite si taxe pe bunuri si servicii  1493 
   Sume defalcate din TVA 1384 
      - sume defalcate din TVA ptr.finantarea cheltuielilor descentral nivel 
comunelor,orase,municipii,sectoare  

866 
 

      - sume defalcate din TVA pentru drumuri 50 
      - sume defalcate din TVA pt. echilibr bugetelor locale 468 
    - sume defalcate din TVA pt finantare Program de dezv.a infrastructurii 
din spatiul rural  

 
 

  Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii    2 

      - taxe hoteliere 2 
   Taxe pt. utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau  desfasurarea de 
activitati d.c.: 

107 
 

      - impozit pe mijloacelor de transport  92,5 
                            - P.F. 53,5 
                            - P.J. 39 
    - taxe si tarife pt. elib de licenta,autoriz.de function. 12,5 

      - alte taxe pe utiliz bun autoriz utiliz bunuri,desf activ 2 



     Alte impozite si taxe fiscale 1 
- alte impozite si taxe 

 
1 

  b.  Venituri nefiscale  163 
     Venituri din proprietate – 60 
      - venituri din concesiuni si inchirieri 36 
      - alte venituri din proprietate 24 
     Vanzari de bunuri si servicii  103 
      Venituri din prestari servicii si alte activitati 59 
      - alte  venituri din prestari servicii si alte activitati 59 
    Venituri din taxe administrative,eliberari permise  2 
   – taxe extrajudiciare de timbru  2 
     Amenzi,penalitati si confiscari 16 
         - venit din amenzi si alte sanct aplic.cf disp.legale 15 
         - alte amenzi , penalitati si confiscari  1 
     Diverse  venituri 26 
      - alte venituri 26 
     Transferuri voluntare ,altele decat subventiile  0 
      - varsaminte din sect funct pt finant sect dezvoltare a bug local ( - ) - 494,1 
      -Varsaminte din sectiunea de functionare  494,1 
     II .Venituri din capital  41 
      - Venituri din valorificarea unor bunuri 41 
      - Venituri din vanzarea locuintelor construite din fd statului  23 
      - Venituri din vanzarea unor bunuri apart domeniului privat 14 
     IV. Subventii  70 
     - Subventii de la bugetul de stat  70 
       a.) De capital  50 
          Subventii pt finant progr multian priorit mediu si gosp apelor 50 
       b.) Curente 20 

- Ajutor pt incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibil 
 

20 

     
    A.)   TOTAL -   CHELTUIELI   
   Cheltuieli curente, d.c. 
   Titlul  I.      – cheltuieli de personal 
   Titlul  II      – bunuri si servicii 
   Titlul  III     – dobanzi 
   Titlul  VIII  – asistenta sociala  
   Titlul  IX     - alte cheltuieli  
    Titlul X      - active nefinanciare         
   Titlul  XVI  - rambursari de credite 
 

 
3092,45 
2468,9 
1188 

1035,40 
10 
152 

83,50 
590,55 

33 

            din total cheltuieli, pe capitole bugetare : 
 
 

 



                  Cap. 51.02 Autoritati publice  
      A. Cheltuieli curente  
    Titlul I. Cheltuieli de personal 
    Titlul II  Bunuri si servicii  
     Titlul XII Cheltuieli de capital            

610 
604 
420 
184 
6 

                  Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si      
                                      imprumuturi 
      A  Cheltuieli curente  
        Titlul II Bunuri si servicii   

Titlul III Dobanzi 

12 
 

12 
2 
10 

               Cap. 61.02  Ordine publica si siguranta nationala 
A. Cheltuieli curente 

       Titlul II Bunuri si servicii 
- Protectie civila si protectia contra incendiilor 

9 
9 
9 
9 

               Cap. 65.02  Invatamant  ( subcapitol 65.02.04.01 ) 
     A. Cheltuieli curente  
     Titlul I. Cheltuieli de personal 
     Titlul II Bunuri si servicii 
     Titlul IX Alte cheltuieli  ( burse) 

790 
790 
638 

103,5 
48,5 

                Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie 
     A Cheltuieli curente  
     Titlul  I  Cheltuieli de personal   
     Titlul II. Bunuri si servicii  
     Titlul IX Alte cheltuieli  
        din care, pe subcapitole : 
     - Camine culturale  
     - Serv recreative si sport.–intret.zone verzi,baze agrem. 
     - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religie 

84,5 
84,5 
23 

26,5 
35 
 

45 
4,5 
35 

                  Cap. 68.02. Asigurari si asistenta sociala  
      A   Cheltuieli curente   
    Titlul I Cheltuieli de personal  
    Titlul VIII As. sociala – ajutoare sociale  
        din care, pe subcapitole: 
     - Asist.sociala in caz de invaliditate 
     - Prevenirea  excluderii sociale ( ajutor social ) 
     - Alte chelt in dom.asig.si as.sociale-aj social urgenta 

259 
259 
107 
152 

 
227 
31 
1 

                  Cap.70.02  Locuinte, servicii si dezvoltare publica 
    A Cheltuieli curente  
    Titlul II. Bunuri si servicii  
    Titlul X Active nefinanciare 
      1.  Active fixe , d.c : 
      b) Masini,echipamente si mijloace de transport  
      c) Alte active fixe 
    Titlul  XVI Rambursari de credite  
 
 

498,5 
370,2 
370,2 
95,3 
95,3 
27,3 
68 
33 
 
 



      din care, pe subcapitole : 
    - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor  
    - Alimentare cu apa  
    - Iluminat public si electrificari rurale 
    - Alim.cu gaze naturale in localitati  
    - Alte serv. in dom.loc.,serv. si dezv. Comunale 

154 
80 
102 
33 

129,5 

                   Cap. 74.02  Protectia mediului  
      A.Cheltuieli curente  
        Titlul II. Bunuri si servicii 

B. Cheltuieli de capital 
   Titlul X Active nefianciare  

           1.  Active fixe , d.c : 
           a)  Constructii  
           b) Masini,echipamente si mijloace de transport  
           c) Alte active fixe 
     din care, pe subcapitole : 

- Canalizare si tratarea apelor reziduale 

521,95 
65,7 
20 

456,25 
456,25 
456,25 
375,45 
38,3 
42,5 

 
521,95 

                  Cap. 80.02  Actiuni generale  economice ,comerciale si    
                                      munca  

A. Cheltuieli curente 
        Titlul II  Bunuri si servicii 
        din care , pe subcapitole : 
         - subcap Prevenire si combaterea inundatiilor si gheturilor 
         - subcap Alte chelt gen econom si comerciale 

172,5 
 

172,5 
172,5 

 
5 

167,5 
                  Cap.84.02 Transporturi  
      A. Cheltuieli curente  
       Titlul II. Bunuri si servicii 
        din care, pe subcapitole  : 
          - Drumuri si poduri  
          - Strazi  
                     

102 
102 
102 

 
51,5 
50,5  

 EXCEDENT / DEFICIT   ( SD ) - 5,45 

 
      Teliucu  Inferior, la  28 martie  2013 . 
 
 
                  PRESEDINTE DE  SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA, 
                   TOMA  PETRU  CRISTIAN                                    SECRETAR 
                                                                                       MATEI SEBASTIAN TEODOR 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             



                                                                                                                           Anexa nr.  2 
 

Bugetul  de venituri proprii si/sau subventii  ,  pe anul  2013 
                                                                                                                                   -  mii  lei -                                                                      
                            DENUMIRE  INDICATORI PROGRAM 

2013 
    A)      I.  TOTAL   -  VENITURI 20 
      Venituri proprii 20 
        Venituri curente 20 
         Venituri nefiscale , d.c. : 20 
     Venituri din proprietate  
        - venituri din utilizarea pasunilor comunale  
     Vanzari de bunuri si servicii 0 
        Venituri din prestari servicii si alte activitati 0 
            - venituri din prestari servicii 0 
            - contributia elevilor si studentilor pentru internate,camine,cantine 20 
     B)    II.  TOTAL   -  CHELTUIELI   
   Cheltuieli curente, d.c. 
   Titlul  II      – bunuri si servicii 

           64,1 
64,1 
64,1 

         Cap. 65.10  Invatamant 
Cheltuieli curente, d.c. 
   Titlul  II      – bunuri si servicii 
      din care, pe subcapitole : 
      Subcap.    Internate si cantine pentru elevi 

53,5 
53,5 
53,5 

 
53,5 

          Cap. 70.10  Locuinte,servicii si dezvoltare publica 
Cheltuieli curente, d.c. 
   Titlul  II      – bunuri si servicii 
      din care, pe subcapitole : 
      Subcap. Alte serv.in dom locuintelor,serv. si dezv.comunale  

2,8 
2,8 
2,8 

 
2,8 

           Cap. 83.10  Agricultura, silvicultura , piscicultura si vanatoare     
Cheltuieli curente, d.c. 
   Titlul  II      – bunuri si servicii 
      din care, pe subcapitole : 
      Subcap. Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 

7,8 
7,8 
7,8 

 
7,8 

   EXCEDENT / DEFICIT          - 44,1 
  
  Teliucu  Inferior, la  28 martie   2013 . 
 
 
                  PRESEDINTE DE  SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA, 
                    TOMA PETRU CRISTIAN                                     SECRETAR 
                                                                                       MATEI  SEBASTIAN TEODOR 
 
 
 



Anexa nr. 3  
 

ROMANIA                                                                                                         
JUDETUL  HUNEDOARA 
COMUNA  TELIUCU INFERIOR 
 
 

Lista  obiectivelor  de investitii    pentru  anul  2013 
 

 
Nr.
crt 

                         
Capitol / Subcapitol/ Denumire obiectiv investitie 

Program 
    2013 
 - mii lei - 

           
           PROPUNERE  CHELTUIELI  DE  INVESTITII  - TOTAL  

 
590,55 

  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
 

 
590,55 

I Cap.51.02 Autoritati publice  6 
 Program proiectare topo Bricscad 6 
II Cap. 70.02    Locuinte,servicii si dezvoltare publica – total , d.c. : 95,3 
 a)  Subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa , d.c : 20 
 1. Foraje pentru surse de apa sat Izvoarele   20 
 c) Subcap 70.02.50 Alte serv in dom locuinte,serv si dezv com , d.c. : 75,3 
 1.Centrala termica ( diferenta plata ) 4,3 
 1. Remorca tractor 23 
 2. Plan urbanistic general al comunei Teliucu Inferior 48 
III Cap. 74.02    Protectia mediului – total, d.c. : 456,25 
 a) Subcap.74.02.06 Canalizare si tratare ape reziduale , d.c : 456,25 
 1.Extindere si modernizare retea canalizare ape uzate menajere, in loc.  

Teliucu Inferior, Cincis-Cerna, Teliucu Superior,com Teliucu Inferior 
30 

 2.Reabilitare si modernizare statie epurare ape uzate menajere , localitatea 
Teliucu Inferior 

25 

 4.Bransamente canalizare menajera loc Teliucu Inferior,Cincis-Cerna si 
Teliucu Superior, com Teliucu Inferior 

 
308,45 

 5.Electropompa NP 3102 18 l SH 256, 4,2 KW – 2 buc  38,3 
 6.Dirigentie Extindere si modernizare retea canaliz ape uz menaj , Teliucu 

Inf,Cincis-Cerna,Teliucu Superior-com Teliucu Inferior  
2,5 

 7.Dirigentie Reabilitare si modernizare statie epurare ape uz menajera, 
Teliucu Inferior  

1 

 8.Dirigentie Bransamente canalizare menajera loc Teliucu Inferior,Cincis- 2 



Cerna si Teliucu Superior, com Teliucu Inferior 
 9.Asistenta tehnica Extindere si  modernizare retea canaliz ape uz menaj , 

Teliucu Inf,Cincis-Cerna,Teliucu Superior-com Teliucu Inferior 
10 

 10.Asistenta tehnica Bransamente canalizare menajera loc Teliucu 
Inferior,Cincis-Cerna si Teliucu Superior, com Teliucu Inferior 

12 
 

 11.Cheltuieli cu alte taxe Extindere si  modernizare retea canaliz ape uz 
menaj , Teliucu Inf,Cincis-Cerna,Teliucu Superior-com Teliucu Inferior 

3 

 12.Cheltuieli cu alte taxe Reabilitare si modernizare statie epurare ape uz 
menajera, Teliucu Inferior 

1 

 13.Studiu de fezabilitate Alimentare cu apa potabila si canalizare 
menajera , str Lacului – sat Cincis-Cerna 

23 

IV Cap. 87.02  Alte actiuni economice 33 
 1.Consolidare teren versant dealul Iuba - sat Cincis-Cerna  33 
 
 
 
 
        Teliucu  Inferior, la  28 martie   2013 . 
 
 
                  PRESEDINTE DE  SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA, 
                    TOMA PETRU CRISTIAN                                     SECRETAR 
                                                                                       MATEI  SEBASTIAN TEODOR 
 
 
 
                                                                                                                     
 


