
ROMANIA                                                                                                  PROIECT                                                                  
JUDETUL  HUNEDOARA                                                                                  
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR                                                         
     CONSILIUL  LOCAL    
 
                                                                                 
 

HOTARAREA  Nr.           / 2013 
privind  bugetul  local al 

comunei Teliucu Inferior, estimari pe anii 2014-2015-2016  
 
 

                          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/ 21.02.2013 
                          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 , estimari pe anul 
2014, la partea de venituri  , in suma  totala  de  3.137 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  2.387 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,     750 mii lei ; 

 
                             Art. 2.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2014,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3.137 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare ,  2.387 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,    750 mii lei ; 

 
                             Art. 3.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2015, la partea de venituri  , in suma  totala  de   3.240 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  2.543 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      697 mii lei ; 
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                             Art. 4.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2015,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3.240 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare , 2.543 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,     697 mii lei ; 

 
                             Art. 5.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2016, la partea de venituri  , in suma  totala  de   3.342 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare , 2.937 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,     405 mii lei ; 

 
                            Art. 6.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2016,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3.342 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare ,  2.937 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      405 mii lei ; 

 
                              Art.7. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2014, la partea de venituri in suma totala de 55 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 55 mii lei 
 
                              Art.8. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2014, la partea de cheltuieli in suma totala de 55 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 55 mii lei 
 
                             Art.9. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2015, la partea de venituri in suma totala de 56 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 56 mii lei 
 
                            Art.10. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2015, la partea de cheltuieli in suma totala de 56 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 56 mii lei 
 
                            Art.11. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2016, la partea de venituri in suma totala de 57 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 57 mii lei 
 
                            Art.12. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2016, la partea de cheltuieli in suma totala de 57 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 57 mii lei 
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                             Art.13.  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                                                                                  
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     CONSILIUL  LOCAL    
 
                                                                                 
 

HOTARAREA  Nr.    14     / 2013 
privind  bugetul  local al comunei Teliucu Inferior, 

 estimari pe anii 2014-2015-2016 
 

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/ 21.02.2013; 
                          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 , estimari pe anul 
2014, la partea de venituri  , in suma  totala  de  3.137 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  2.387 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,     750 mii lei ; 

 
                             Art. 2.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2014,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3.137 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare ,  2.387 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,    750 mii lei ; 

 
                             Art. 3.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2015, la partea de venituri  , in suma  totala  de   3.240 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare ,  2.543 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      697 mii lei ; 

 
 

* 
 



-2- 
                             Art. 4.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2015,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3.240 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare , 2.543 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,     697 mii lei ; 

 
                             Art. 5.  Aproba  Bugetul local al  comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2016, la partea de venituri  , in suma  totala  de   3.342 mii lei , ( Anexa  1 ) din care : 

- Sectiunea de functionare , 2.937 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,     405 mii lei ; 

 
                            Art. 6.  Aproba  Bugetul local al comunei Teliucu Inferior , estimari pe anul 
2016,  la  partea de cheltuieli , in suma totala  de  3.342 mii lei , ( Anexa 1)  din care :  

- Sectiunea de functionare ,  2.937 mii lei ; 
- Sectiunea de dezvoltare ,      405 mii lei ; 

 
                              Art.7. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2014, la partea de venituri in suma totala de 55 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 55 mii lei 
 
                              Art.8. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2014, la partea de cheltuieli in suma totala de 55 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 55 mii lei 
 
                             Art.9. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2015, la partea de venituri in suma totala de 56 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 56 mii lei 
 
                            Art.10. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2015, la partea de cheltuieli in suma totala de 56 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 56 mii lei 
 
                            Art.11. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2016, la partea de venituri in suma totala de 57 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 57 mii lei 
 
                            Art.12. Aproba Bugetul finantat integral din venituri proprii si/sau subventii 
,estimari pe anul 2016, la partea de cheltuieli in suma totala de 57 mii lei , (Anexa 2 ) , din care :  

- Sectiunea de functionare , 57 mii lei 
 
 
 

* 
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                             Art.13.  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 
 
 


