
ROMANIA                                                                                    P R O I E C T  
JUDETUL  HUNEDOARA 
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR 
      CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTARAREA  Nr. _           /   2012 
privind rectificarea bugetului local al 

Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2012 
 
                Consiliul Local  al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ; 
                Avand in vedere adresa D.G.F.P. Hunedoara –Deva nr . 18846 / 11.05.2012 si 
Decizia nr.134/ 2012 a directorului  executiv a DGFP Hunedoara , privind suplimentarea 
nivelului maxim de cheltuieli de personal pe anul 2012 si adresa Consiliului Judetean 
Hunedoara  nr. 3095 /  19.04.2012 ,privind alocarea  sumelor pentru Programul de 
alimentare cu apa comuna Teliucu Inferior – sat Teliucu Inferior ; 
                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 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 ; 
 

H O T A R A S T E : 
 
                  Art. 1. Aproba rectificarea Bugetului local al comunei  Teliucu Inferior, pe 
anul 2012 , care se majoreaza , la partea de venituri  cu suma de  270,0 mii lei , 
volumul total al veniturilor fiind de 3.225,0 mii lei , din care : 
-sectiunea de functionare se majoreaza cu 20 mii lei , in volum total de 2607,0 mii lei ; 
-sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 250 mii lei ; in volum total de  618,0 mii lei ;                                    
 
                  Art. 2. Aproba, la partea de cheltuieli  majorarea cu suma de  270,0 mii 
lei, volumul  total  al cheltuielilor  fiind  de  3.225,0 mii lei , din care : 
-sectiunea de functionare se majoreaza cu 20 mii lei , in volum total de 2607,0 mii lei ; 
-sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 250 mii lei ; in volum total de  618,0 mii lei ;                                    
 
                  Art. 3. Prezenta se comunica : Prefectului judetului Hunedoara, Primarului, 
Secretarului si Compartimentului de specialitate al Primarului . 
 
                 Teliucu Inferior, la          
 
             PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                           VIZAT   
                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                        MATEI SEBASTIAN TEODOR  



ROMANIA                                                                                      
JUDETUL  HUNEDOARA 
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR 
      CONSILIUL  LOCAL 
 
 
 
 

HOTARAREA  Nr. _  21    / 2012 
privind rectificarea bugetului local al 

Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2012 
 
 

 
                Consiliul Local  al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ; 
                Avand in vedere adresa D.G.F.P. Hunedoara –Deva nr . 18846 / 11.05.2012 si 
Decizia nr.134/ 2012 a directorului  executiv a DGFP Hunedoara , privind suplimentarea 
nivelului maxim de cheltuieli de personal pe anul 2012 si adresa Consiliului Judetean 
Hunedoara  nr. 3095 /  19.04.2012 ,privind alocarea  sumelor pentru Programul de 
alimentare cu apa comuna Teliucu Inferior – sat Teliucu Inferior ; 
                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 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 ; 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
                  Art. 1. Aproba rectificarea Bugetului local al comunei  Teliucu Inferior, pe 
anul 2012 , care se majoreaza , la partea de venituri  cu  suma de  270,0 mii lei , 
volumul total al veniturilor fiind de 3.225,0 mii lei , din care : 
 
*Sectiunea de functionare se majoreaza cu 20 mii lei , in volum total de 2607,0 mii lei ; 
-indicator  04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit ,se majoreaza cu 20,0 mii lei; 
*Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 250 mii lei ; in volum total de  618,0 mii lei ;                                   
-indicator 42.02.09.02 finantarea subprogr privind alimentare cu apa , se majoreaza  cu  
                                     250,0 mii lei ; 
 

# 
  



- 2 - 
                 Art. 2. Aproba, la partea de cheltuieli  majorarea cu suma de  270,0 mii lei, 
volumul  total  al cheltuielilor  fiind  de  3.225,0 mii lei , din care : 
 
^Sectiunea de functionare se majoreaza cu 20 mii lei , in volum total de 2607,0 mii lei ; 
Cap. 54.02 Alte servicii publice , Titlul I Cheltuieli de personal, art.10.01  alin 10.01.12 , se 
majoreaza la cu suma de 20,0 mii lei ; 
^Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 250 mii lei ; in volum total de  618,0 mii lei ;  
Cap.70.02  Locuinte, servicii si dezvoltare publica ,Subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa 
, Titlul XII Active nefinanciare  se majoreaza cu 250,0 mii lei , din care : 
alin 71.01.01 Constructii se majoreaza cu 248,0 mii lei ; 
alin 71.01.30 Alte active fixe  se majoreaza cu 2,0 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  28.05.2012 . 
       
 
             PRESEDINTE  DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA   
                     
                   SAUCA  MARIANA                                                 SECRETAR, 
                                                                                        MATEI SEBASTIAN TEODOR  
 
 
 
 
 
 
Sistem de vot deschis 
Consilieri prezenti : 11 
Cvorum obtinut  :  
                        voturi « pentru »        11  
                        voturi « impotriva »   0  
                        abtinere                      0  


