
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                           
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 114/2021 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 
finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021, prin validarea 

modificarilor aduse acestuia prin Dispoziţia primarului orasului Hateg nr. 244/2001 
 

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. 336/20 din 09.07.2021,  prin care se 
propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate 
parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021, prin validarea modificarilor aduse 
acestuia prin Dispoziţia primarului orasului Hateg nr. 244/2001; 

Având în vedere: 
a)adresa Ministerului Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara nr. 7840 din 
28.06.2021, înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 13129 din 28.06.2021, prin care se solicită 
depunerea până la data de 30.06.2021, a unor documente, inclusiv aprobarea obiectivului, 
categoriei de investiţii şi a cofinanţării de 10%, pentru alocarea prin transfer din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, către autorităţile administraţiei publice locale, a sumelor destinate 
cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordine; 
b) adresa Ministerului Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara nr. 7783 din 
28.06.2021, înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 13135din 28.06.2021, prin care ni se 
comunică faptul că din bugetul de stat pe anul 2021, ni s-au repartizat credite bugetare pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi a echipamentelor de comunicaţii în urgenţă, în sănătate; 
c)dispoziţia primarului oraşului Haţeg nr. 244/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021; 
d) dispoziţia primarului oraşului Haţeg nr. 258/2021 pentru corectarea erorii materiale 
strecurată în preambulul dispoziţiei nr. 244/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe 
anul 2021, ale art.19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 49 alin. (2), art. 82 alin. (1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019  
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ,  

                                                        
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate 
parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021, aprobat prin hotărârea nr. 51/2021, prin 
validarea modificarilor aduse acestuia prin Dispoziţia primarului orasului Hateg nr. 244/2021, 
atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de  + 140 mii lei. 
Art. 2 Influenţa asupra veniturilor este de + 140 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole 
bugetare: 

 43.10.14 ,,Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătăţii”  + 14 mii lei; 

 43.10.16.01 ,,Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă, în sănătate” + 126 
mii lei 



Art. 3 Influenţa asupra cheltuielilor este de +140 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole 
bugetare:  

 66.10 “Sănătate” + 140 mii lei, din care: 
 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport” + 140 mii lei; 
 66.10.06.01 “Spitale generale” + 140 mii lei; 

Art. 4 Se aprobă lista cu obiectivele de investiţii ale instituţiilor publice finanţate parţial sau 
integral din venituri proprii, pentru anul 2021, conform anexei  la prezenta dispoziţie, 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. 6 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 09 iulie 2021 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian Puşcas 
 


