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Hotarare   nr.    44 /   12.08.2021 
privind  aprobarea  rectificarii  bugetului  de credite interne  

al comunei Teliucu  Inferior  , pe anul  2021 

 

 

            Consiliul Local  al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ; 

            Avand  in  vedere   Proiectul de hotarare nr 45/ 2021 si Referatul de aprobare al 

primarului privind  rectificarea bugetului de credite interne al comunei Teliucu Inferior  pe  anul  

2021 , nr 3105  /   11.08.2021;   

            Avand in vedere  Raportul Compartimentului  Financiar – Contabil - Resurse Umane  din  

cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului,  nr . 3107 / 12.08.2021  ;    

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. 3115 / 12.08.2021, Raportul de  avizare al comisiei pentru  invatamant, cultura si culte, 

sanatate si familie, protectia copilului, sport si agrement nr.  3116 / 12.08.2021, precum  si  

Raportul  comisiei de specialitate pentru administratie publica locala , juridica, a drepturilor 

cetatenilor, munca si protectie  sociala nr. 3117 / 12.08.2021;                                             

              In  baza  prevederilor  art.19  si  art 49 alin  1, 2, 4,5,6,7 din  Legea  nr  273 / 2006  

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile  Legii 

bugetului de stat pe  anul  2021 , nr.  15 / 2021 ; 

              In conformitate cu prevederile art 39 alin (3) din  Legea nr  273 / 2006  privind transpa-

renta decizionala in administratia publica ;                         

              In temeiul dispozitiilor art 129 alin 2 lit”b”, alin 4 lit”a” ,  art 136 alin 8 lit”a”,  art 136 

alin 8 lit”b”, art 196 alin 1 lit”a” , art 197 alin 1 – alin 4 , din Codul  Administrativ  aprobat  prin  

OUG nr.  57 / 2019 ; 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

                 
                 Art. 1. Aproba   rectificarea Bugetului  de  credite  interne  pe  anul  2021, al comunei  

Teliucu Inferior, la cheltuieli , prin virare de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar , pe 

trim III  2021  , astfel  :  

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  , se  modifica urmatoarele :    

Cap. 67.07  Cultura, recreetare si religie, subcap 67.07.05.03 , art 58.04 , alineat 58.04.01 

Finantare nationala  se diminueaza cu 70,57 mii lei ,  alineatul 58.04.03 Cheltuieli neeligibile   se 

majoreaza  cu 70,57  mii lei . 
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                 Art. 2. Aproba rectificarea Listei de investitii pe anul 2021  a comunei Teliucu 

Inferior, conform anexei care face parte integranta la prezenta hotarare, la  obiectivul  :  

* „Amenajare spaţii de agrement în comuna Teliucu Inferior, jud. Hunedoara: Ob. 1 Amenajare 

parc în satul Teliucu Inferior, Ob. 2 Amenajare teren de sport în satul Cinciş Cerna”. 

 

                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  si pe site-ul institutiei . 

 

                 Teliucu Inferior, la   12.08.2021 

 

 

 

                

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZA   

                                                                                                   SECRETAR GENERAL  , 

   MOGA  CALIN – OVIDIU                                          MATEI  SEBASTIAN  TEODOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem de vot deschis 

Consilieri prezenti :  11 

Cvorum obtinut  :  

                        voturi « pentru »         11  

                        voturi « impotriva »     0  

                        abtinere                        0                                                                                            



ROMANIA                                                                    Anexa  la HCL  nr   44 /  12.08.2021      

JUDETUL  HUNEDOARA 

COMUNA  TELIUCU  INFERIOR 

             PRIMAR 

 

 

Lista obiectivelor de  investitii cu finantare din 

fonduri externe nerambursabile program  PNDR 

BUGET  CREDITE  INTERNE, anul  2021 

 

 

 

 

Nr. 

crt 
                        Capitol / Subcapitol / Denumire obiectiv investitie Program 

  2021 

 - mii lei - 

  Operatiuni financiare 903,50 

 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN )  903,50 

 Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie  903,50 

 b)Subcap 67.02.05 Servicii recreative si sportive- Intretinere gradini 

publice , parcuri 
903,50 

  

- Amenajare spaţii de agrement în comuna Teliucu Inferior, jud. 

Hunedoara: Ob. 1 Amenajare parc în satul Teliucu Inferior, Ob. 2 

Amenajare teren de sport în satul Cinciş Cerna”; 

 

 

903,50 

 

        Teliucu Inferior, la   12.08.2021 

 

 

 

                

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZA   

                                                                                                   SECRETAR GENERAL  , 

   MOGA  CALIN – OVIDIU                                          MATEI  SEBASTIAN  TEODOR 

 

 

 

 

 

 


