JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51/2021
privind aprobarea 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 orasului Hateg nr. 6079 din 22.03.2021, prin care se
propune aprobarea bugetului local al oraşului Haţeg, pe anul 2021, în scopul asigurării, în
condiţiile legii, a resurselor financiare necesare funcţionării autorităţilor administraţiei publice
locale şi dezvoltării, prin investiţii, a unităţii administrative-teritoriale;
Având în vedere:
a)adresa Direcţei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara-Administraţia judeţeană
a finanţelor publice Hunedoara nr. HDG_STZ 5463 din 19.03.2021, înregistrată la Primăria
Oraşului Haţeg sub nr. 5978 din 22.03.2021, prin care ni se comunică sumele alocate în
vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pe anii 20222024;
b) adresa consiliului judeţean Hunedoara nr.5554/2021 înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg
sub nr. 7455/2021;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ale
art. 13, art. 14 alin. (7), art.19 alin.(1) lit. a), art. 20 alin. (1) lit. a),h), i), art. 39 alin.(3) – (6),
art. 41, art. 45 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), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art.
198 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(1) Se aprobă bugetul local al orasului Hateg, pe anul 2021, în suma de
49.214,00 mii lei, la partea de venituri, şi în sumă de 52.094,03 mii lei, la partea de cheltuieli,
conform anexelor nr. 1-2 din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă estimările bugetului local al orasului Hateg, atât la partea de venituri cât
şi la partea de cheltuieli pe anul 2022, în suma de 20.400 mii lei, pe anul 2023, în suma de
20.700 mii lei, pe anul 2024, în suma de 21.000 mii lei, conform anexelor nr. 1-2.
Art. 2 Se aprobă bugetul secţiunii de funcţionare al orasului Hateg, pe anul 2021, în
suma de 18.619 mii lei, la partea de venituri, şi în sumă de 18.630,03 mii lei, la partea de
cheltuieli, conform anexei 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă bugetul secţiunii de dezvoltare al orasului Hateg, pe anul 2021, în
suma de 30.595 mii lei, la partea de venituri, şi în sumă de 33.464 mii lei, la partea de
cheltuieli, conform anexelor nr. 1-2 din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă lista cu obiectivele de investiţii ale oraşului Haţeg pentru anul 2021,
finanţate din bugetul local şi alte surse, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art. 6 Primarul oraşului Haţeg poate prezenta Consiliului local propuneri de
rectificare a bugetului local pe anul 2021 ca urmare a schimbărilor intervenite în structura
veniturilor şi cheltuielilor, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 7 Se însuşesc sumele estimate a fi repartizate prin decizia directorului executiv al
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara, pentru perioada 2022-2024, aşa cum
acestea rezultă din Direcţei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara-Administraţia
judeţeană a finanţelor publice Hunedoara nr. HDG_STZ 5463 din 19.03.2021, înregistrată la

Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 5978 din 22.03.2021 şi hotărârea consiliului Judeţean
Hunedoara nr. 65/2021, care se regăsesc în structura bugetului local al oraşului Haţeg, după
cum urmează:
mii lei
Nr.
Denumire indicator
Program Estimări Estimări Estimări
crt.
2021
2022
2023
2024
1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor (cod
11.02.02) -TOTAL, din care, pentru
finanţarea cheltuielilor cu:
Finanţarea de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat pentru
cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit.
b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011
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asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor
cu handicap grav
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locuinţei
cu
lemne,
cărbune
şi
combustibili petrolieri
Plata stimulentelor educaţionale acordate
copiilor din familii defavorizate în scopul
stimulării participării în învăţământul
preşcolar
Drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale, integraţi în învătământul de masă
Cămine pentru persoane vârstnice
Finanţarea burselor
Alte sume
2. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
învăţământului
confesional
şi
cel
particular, acreditate
-Finantarea de bază pentru anul 2021
potrivit Legii nr. 1/2001 (cod 11.02.09)
din care:
-Salarii, sporuri, îndemnizaţii şi alte
drepturi salariale în bani stabilite prin
lege, precum şi contribuţiile aferente
acestora;
-cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru
întreţinerea curentă a unităţilor de
învăţământ confesional şi cel particular,
acreditate
3. Nivelul estimat al impozitului pe venit, ce
urmează a fi încasat în anul 2021 la
bugetele locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor, corespunzator cotei de 60%
(cod 04.02.01)
4. Sume alocate din cote defalcate de 18,5 %
din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor
locale (cod 04.02.04)
5. Sume corespunzătoare cotei de 7,5% din
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impozitul pe venit reprezentând fond la
dispoziţia Consiliului Judetean (cod
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Art. 8 Se aprobă transferuri între unităţi ale administraţiei publice locale în sumă de
586,00 mii lei, potrivit anexei nr. 1, din care:
a)către Spitalul orăşenesc Haţeg – 200,00 mii lei;
b)către Clubul Sportiv Orăşenesc ,,Retezatul “ Haţeg – 200,00 mii lei;
c)către Grădiniţa cu program normal ,,Betleem” – 186 mii lei.
Art. 9 Se aprobă finanţarea complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat din oraşul Haţeg, în sumă de 90,00 mii lei, conform anexei nr. 1 .
Art. 10 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11 Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărăre.
Art. 12 Prezenta hotărâre se afişează la Sediul Consiliului local al oraşului Haţeg în
locurile special amenajate şi se publică pe pagina de internet a Primăriei oraşului Haţeg.
Art. 13 Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,
Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Compartimentului
resurse umane, Direcţiei economice şi prin grija acesteia Instituţiilor publice interesate.

Haţeg , 22 martie 2021

INIŢIATOR,
Primar,
Puşcaş Adrian Emilian

