ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TELIUCU INFERIOR
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTARAREA Nr.
/ 2013
privind rectificarea bugetului local al
Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2013

Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa AJFP Hunedoara nr 4204/16.12.2013 privind repartizarea
sumei de 35 mii lei din sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si
adresa AJFP Hunedoara nr 4107/13.12.2013 privind suplimentarea nivelului maxim de
cheltuieli de personal cu suma de 23 mii lei;;
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 ;
In baza prevederilor art.19 si art 49 alin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 din Legea 273 / 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe
anul 2012, nr. 293 / 2011 ;
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
2013, conform Anexei nr 1 , astfel :
Venituri total : 3.382,92 mii lei ;
-sectiunea de functionare 2.684 mii lei ;
-sectiunea de dezvoltare 698,92 mii lei ;
Cheltuieli total : 3.388,37 mii lei ;
-sectiunea de functionare 2.684 mii lei ;
-sectiunea de dezvoltare 704,37 mii lei ;

-2Art. 2. Aproba suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul
2013 cu suma de 23 mii lei , pana la suma totala a nivelului maxim al cheltuielilor de personal de
1314 mii lei .
Art. 3. 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,

PRESEDINTE DE SEDINTA,

AVIZAT
SECRETAR,
MATEI SEBASTIAN TEODOR

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TELIUCU INFERIOR
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 71 / 2013
privind rectificarea bugetului local al
Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2013

Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa AJFP Hunedoara nr 4204/16.12.2013 privind repartizarea
sumei de 35 mii lei din sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si
adresa AJFP Hunedoara nr 4107/13.12.2013 privind suplimentarea nivelului maxim de
cheltuieli de personal cu suma de 23 mii lei;;
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 ;
In baza prevederilor art.19 si art 49 alin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 din Legea 273 / 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe
anul 2012, nr. 293 / 2011 ;
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
2013, conform Anexei nr 1 , astfel :
Venituri total : 3.382,92 mii lei ;
-sectiunea de functionare 2.684 mii lei ;
-sectiunea de dezvoltare 698,92 mii lei ;
Cheltuieli total : 3.388,37 mii lei ;
-sectiunea de functionare 2.684 mii lei ;
-sectiunea de dezvoltare 704,37 mii lei ;
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Art. 2. Aproba suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul
2013 cu suma de 23 mii lei , pana la suma totala a nivelului maxim al cheltuielilor de personal de
1314 mii lei .
Art. 3. 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 23 decembrie 2013

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
DOBRESCU POMPILIUL
SECRETAR,
MATEI SEBASTIAN TEODOR

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

