
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                           
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 163/2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg, pe anul 2021 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând raportul primarului oraşului Haţeg nr. 336/69 din 22.09.2021,  prin care se 
propune aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg pe anul 2021, motivat de 
încasarea unor sume suplimentare faţă de cele previzionate în bugetul iniţial, cu destinaţii 
stabilite prin actele normative de aprobare, urgenţa aprobării actului fiind determinată de 
necesitatea utilizării sumelor în termene şi condiţiile prevăzute de lege, pentru atingerea 
scopurilor pentru care au fost alocaţi; 

Având în vedere: 
a)adresa Direcţiei General Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeteana 
a Finanţelor Publice Hunedoara nr. HDG_STZ 1715 din 20.09.2021, înregistrată la Primăria 
oraşului Haţeg sub nr. 19046 din 21.09.2021; 

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 49 alin. (2) 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 privind rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2021; ale Hotărârii Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din 
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, 
pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale; 

 În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. 
(1), alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 
art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019  
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ,  

                                                        
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Haţeg, pe anul 2021, aprobat prin 
hotărârea nr. 50/2021 şi rectificat prin hotărârile nr. 74/2021, nr. 105/2021, nr. 125/2021 atât 
la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de  + 880 mii lei. 
Art. 2 Influenţa asupra veniturilor este de +880 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole 
bugetare: 

 03.02.18 „Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare” +61 mii lei; 
 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” +404 mii lei; 
 07.02.01.01 „Impozit pe clădiri de la persoane fizice” +82 mii lei; 
 07.02.02.01 „Impozit pe terenuri de la persoane fizice” +37 mii lei; 
 07.02.02.02 „Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice” +54 mii lei; 
 07.02.03 „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru” +11 mii lei; 
 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor” +91 mii lei; 
 16.02.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii” +140 mii lei; 
 37.02.03 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare a bugetului local” -400 mii lei; 
 37.02.04 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare” +400 mii lei. 

Art. 3 Influenţa asupra cheltuielilor este de +880 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole 
bugetare: 



 Capitolul 51.02 “Autorităţi publice şi acţiuni externe” +115,60 mii lei, din care: 
 20.01.08 “Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet” +5,60 mii lei; 
 20.01.09 „Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional” +10 mii lei; 
 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” -10 mii lei; 
 20.06.02 “Deplasări în strainatate” +5 mii lei; 
 20.14 “Protecţia muncii” -5 mii lei; 
 71.01.02 “Maşini, echipamente şi mijloace de transport” +110 mii lei; 
 51.02.01.03 “Autorităţi executive” +115,60 mii lei. 

 Capitolul 65.02 “Învăţământ” +105,40 mii lei, din care: 
 20.01.03 “Încălzit, iluminat şi forţă motrică” +5 mii lei; 
 20.01.07 “Transport” +5 mii lei; 
 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” +5 mii lei; 
 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” +20 mii lei; 
 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” +3,40 mii lei;  
 59.01 „Burse” +61 mii lei; 
 71.01.03 “Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale” +6 mii lei; 
 65.02.04.02 “ Învăţământ secundar superior” +105,40 mii lei. 

 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” +384 mii lei, din care:  
 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” +100 mii lei;  
 71.01.02 “Maşini, echipamente şi mijloace de transport” +140 mii lei; 
 71.01.30 “Alte active fixe” +144 mii lei; 
 70.02.06 “Iluminat public şi electrificări” -50 mii lei; 
 70.02.50 “Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale” +434 mii lei. 
 74.02 „Protecţia mediului” +275 mii lei, din care:  
 20.01.04 “Apă, canal şi salubritate” +275 mii lei; 
 74.02.05.01 “Salubritate” +200 mii lei; 
 74.02.05.02 “Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor” +75 mii lei. 

Art. 4 Se aprobă lista cu obiectivele de investiţii cu finanţare parţială sau integrală din bugetul 
local al oraşului Haţeg, pentru anul 2021, conform anexei  la prezenta hotărâre, ce face parte 
integrantă din aceasta. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                               
Art. 5 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în 
condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hateg, 
compartimentului administratie publica locala, Direcţiei economice si prin grija acesteia 
DGRFP Timişoara - Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice ale judeţului Hunedoara si 
tuturor institutiilor interesate şi structurilor cu atribuţii. 
 
 
Haţeg,   la 22 septembrie  2021 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian Puşcas 


