
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                    
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117/2021 

privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local, a bugetului creditelor interne şi  
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial  din 

venituri proprii,  ale oraşului Haţeg, pentru  trimestrul  al II-lea  al anului  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 referatul de aprobare nr. 336/23 din 09.07.2021, prin care se propune 
aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local, a bugetului creditelor interne şi  bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial  din venituri proprii,  ale 
oraşului Haţeg, pentru  trimestrul al II-lea al anului  2021.    
           In temeiul dispoziţiilor art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind  finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), 
alin. (4) lit. a), art. 139 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 execuţia bugetară a bugetului local, a bugetului creditelor interne şi  
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial  din venituri 
proprii,  ale oraşului Haţeg, pentru  trimestrul al II-lea al anului  2021, astfel: 
 
I.

Venituri totale, din care: 34,230,000 14,093,081 41.17%
     Functionare 11,204,000 9,492,362 84.72%
     Dezvoltare 23,026,000 4,600,719 19.98%
Cheltuieli totale, din care: 37,110,030 11,724,511 31.59%
     Functionare 11,215,030 8,067,348 71.93%
     Dezvoltare 25,895,000 3,657,163 14.12%
Excedent/ Deficit total, din care: -2,880,030 2,368,570 -
     Functionare -11,030 1,425,014 -
     Dezvoltare -2,869,000 943,556 -

II. 
Cheltuieli totale, din care: 3,480,000 700,161 20.12%
     Functionare 0 0 -
     Dezvoltare 3,480,000 700,161 20.12%

III.
Venituri totale, din care: 42,378,030 18,626,962 43.95%
     Functionare 29,203,000 18,559,501 63.55%
     Dezvoltare 13,175,030 67,461 0.51%
Cheltuieli totale, din care: 42,379,090 18,350,846 43.30%
     Functionare 29,203,000 18,283,385 62.61%
     Dezvoltare 13,176,090 67,461 0.51%
Excedent/ Deficit total, din care: -1,060 276,116 -
     Functionare 0 276,116 -
     Dezvoltare -1,060 0 -

Buget local

Buget credite interne

Buget venituri proprii

  



Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3 Prezenta  hotărâre se afişează pe site-ul instituţiei şi la panoul de afişaj şi se se 
va comunica, în condiţiile legii:: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 
Oraşului Haţeg, Compartimentului  administraţie publică locală,  Direcţiei economice  şi 
prin grija acesteia tuturor persoanelor fizice şi juridice şi instituţiilor interesate. 
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