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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 121/2021 

privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol  la alt capitol al clasificaţiei 
bugetare 

 
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. 336/27 din 09.07.2021, prin care se propune 
aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol  la alt capitol al clasificaţiei bugetare, în 
scopul utilizării unor sume ce nu au fost cheltuite, bugetate iniţial  la alte capitole bugetare; 
   În temeiul dispoziţiilor art. 49 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) 
lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 5 lit. cc), 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, 
 
                                                                    HOTĂRĂŞTE : 
 
Art. 1 Se aprobă  virarea  de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 
bugetare, astfel : 
a)La partea de cheltuieli apar următoarele modificări: 

 Capitolul 51.02 “Autorităţi publice şi acţiuni externe” -171 mii lei, din care: 
 71.01.30 “Alte active fixe” -171 mii lei; 
 51.02.01.03 “Autorităţi executive” -171 mii lei. 

 70.02 „Locuinşe, servicii şi dezvoltare publică” +171 mii lei, din care:  
 71.01.30 “Alte active fixe” +171 mii lei; 
 70.02.06 “Iluminat public şi electrificări” +124 mii lei; 
 70.02.50 “Alte servicii ţn domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale” +47 mii lei. 
Art. 2 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. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestata la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea comtenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4 Prezenta hotărăre se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în condiţiile 
legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului 
administraţie publică locală, Direcţiei economice şi prin intermediul acesteia institutiilor publice 
interesate. 
 
Haţeg,  09  iulie  2021        
 
                

INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 


