JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 39/2021
privind aprobarea utlizării excedentului anual al bugetului local al oraşului Haţeg,
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în
data de 25 februarie 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 41/2021 iniţiat de viceprimarul oraşului Haţeg, ca
înlocuitor de drept al primarului şi raportul acestuia nr. 3465 din 18.02.2021 prin care se
propune aprobarea utlizării excedentului anual al bugetului local al oraşului Haţeg, rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, motivat de necesitatea utilizării acestuia în
condiţiile legii;
Având în vedere:
a)raportul întocmit de directia economică, înregistrat sub nr. 3466 din 18.02.2021;
b)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local, înregistrat sub
nr. 3947 din 25.02.2021;
c)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului
local, înregistrat sub nr. 3964 din 25.02.2021;
d) avizul comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, invăţământ, sănătate, familie,
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului local, înregistrat sub nr. 3980
din 25.02.2021;
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a
Consiliului local, înregistrat sub nr. 3996 din 25.02.2021;
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) punctul 28 şi 28², art. 58 alin. (1) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Hotărârii Guvernului nr. 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi
administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale, ale Ordinului Ministerului Finanţelor
Publice nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2020;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin.
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art.
198 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 utilizarea excedentului anual al bugetului local al oraşului Haţeg,
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare a bugetului local al anului 2021, în sumă de 2.869 mii lei, conform următoarelor
destinaţii:
Nr.
crt.
1
2

Capitol bugetar
Locuinţe, servicii şi
dezvoltare
Locuinţe, servicii şi
dezvoltare

Subcapitol
A700700
A705000

Destinatie finantare
71.01.30 Infiinţare reţea distribuţie gaz metan în localitatea
Nălaţvad
58.01 Reabilitare termic blocuri de locuinţe oraşul Haţeg,
SMIS 121583

Suma
(mii lei)
600
631

3

Locuinţe, servicii şi
dezvoltare

A705000

71.01.30 Modernizare parcul copiilor

600

4

Locuinţe, servicii şi
dezvoltare

A705000

71.01.30 Utilităţi bloc ANL

388

6

Transporturi

A840303

71.01.30 Modernizare străzi laterale în Silvaşu de Jos

650

TOTAL

2.869

Art. 2 Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al oraşului Haţeg,
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, în sumă de 11,03 mii lei, conform
destinaţiei stabilită prin bugetul local al anului 2020 şi potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativteritoriale afectate de calamităţile naturale, respectiv pentru ,,Refacere stradă în localitatea
Haţeg, oraşul Haţeg”.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de direcţia executivă economică din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,
Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Direcţiei
economice şi prin grija acesteia Instituţiilor publice interesate.

Haţeg, la 25 februarie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BURCIN CIPRIAN - COSMIN

Nr. de consilieri prezenţi : 15 din totalul de 17, aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absolută, art. 5 lit.cc) – 9 voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru
- 15
Voturi împotrivă
0
Abtineri
- 0

