JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 134/2021
privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg, pe anul 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 raportul primarului oraşului Haţeg nr. 336/40 din 17.08.2021, prin care se
propune aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg pe anul 2021, motivat de
încasarea unor sume suplimentare faţă de cele previzionate în bugetul iniţial, destinate
finanţării programului naţional de cadastru şi carte funciară ;
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 49 alin. (2) 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 local al oraşului Haţeg, pe anul 2021, aprobat prin
hotărârea nr. 50/2021 şi rectificat prin hotărârile nr. 74/2021, nr. 105/2021, atât la venituri cât
şi la cheltuieli cu suma de + 58 mii lei.
Art. 2 Influenţa asupra veniturilor este de + 58 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole
bugetare:
 43.02.34 ,,Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare
sistematică din cadrul programului naţional de cadastru şi carte funciară” + 58 mii lei
Art. 3 Influenţa asupra cheltuielilor este de + 58 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole
bugetare:
 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” + 58 mii lei, din care:
 20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” + 58 mii lei;
 70.02.50 “Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale” + 58 mii lei;
Art. 4 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. 5 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 17 august 2021
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Adrian Emilian Puşcas

