
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                    
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3/2021 

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  IV  al anului  2020 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 185 din 06.01.2021, 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 IV – lea al anului  2020.    
           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 O.U.G. nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PROPUN: 
 

            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  IV - lea al anului  2020, astfel: 
 

Sursa de finantare
Prevederi    

(lei)
Realizari     

(lei)
Grad realizare 

(%)

I.
Venituri totale, din care: 46,475,920 27,120,270 58.35%
     Functionare 19,488,730 19,709,294 101.13%
     Dezvoltare 26,987,190 7,410,976 27.46%
Cheltuieli totale, din care: 48,190,920 25,955,982 53.86%
     Functionare 19,488,730 17,665,513 90.64%
     Dezvoltare 28,702,190 8,290,469 28.88%
Excedent/ Deficit total, din care: -1,715,000 1,164,288
     Functionare 0 2,043,781
     Dezvoltare -1,715,000 -879,493

II. 
Cheltuieli totale, din care: 5,643,000 2,265,294 40.14%
     Functionare
     Dezvoltare 5,643,000 2,265,294 40.14%

III.
Venituri totale, din care: 54,467,220 32,416,627 59.52%
     Functionare 41,301,920 32,079,877 77.67%
     Dezvoltare 13,165,300 336,750 2.56%
Cheltuieli totale, din care: 54,586,750 32,527,896 59.59%
     Functionare 41,336,450 32,107,660 77.67%
     Dezvoltare 13,250,300 420,236 3.17%
Excedent/ Deficit total, din care: -119,530 -111,269
     Functionare -34,530 -27,783
     Dezvoltare -85,000 -83,486

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. 
              
 
 
 
Hateg, 06 ianuarie 2021 
 
 
 
 
 

Initiator, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 
 
 
 


