JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 2/2021
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, pe anul 2020, din excedentul anului 2019, în sumă de 14.254,92 lei
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă extraordinară,
convocată de îndată, la 07 ianuarie 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 2/2021, iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 184 din 06.01.2021, prin care se propune aprobarea
acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020, din
excedentul anului 2019, în sumă de 14.254,92 lei, în scopul respectării legislaţiei în materia
finanţelor publice locale.
Având în vedere:
a)raportul întocmit de direcţia executivă economică din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 190 din 06.01.2021;
b)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local, înregistrat sub
nr. 227 din 07.01.2021;
c)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului
local, înregistrat sub nr. 230 din 07.01.2021;
d) avizul comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, invăţământ, sănătate, familie,
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului local, înregistrat sub nr. 233 din
07.01.2021;
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a
Consiliului local, înregistrat sub nr. 236 din 07.01.2021;
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 şi pct 22¹, art. 5 alin. (3)-(4), art.
13, art. 16 alin. (1), art.20 alin.(1) lit. k), art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului V din anexa
la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3155/2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, cu modificările şi
completările ulterioare ;
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 O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe
anul 2020, din excedentul anului 2019, în sumă de 14.254,92 lei .
Art. 2 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. 3 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
tuturor institutiilor interesate şi structurilor cu atribuţii.
Haţeg, la 07 ianuarie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŞTEFONI OVIDIU – ADRIAN

Nr. de consilieri prezenţi : 16 din totalul de 17, aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absoluta, art. 5 lit.cc) – 9 voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru
- 16
Voturi împotrivă
0
Abtineri
- 0

