
                                                                    
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58/2021 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, 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 nr. 7653 din 08.04.2021, prin care se propune aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
anul 2021; 

În conformitate cu  prevederile Legii  nr. 15/2021  a bugetului de stat pe anul 2021; 
         În temeiul dispoziţiilor art. 13, art.19 alin.(1)  lit. b), art. 20 alin. (1)  lit. h), i), art. 41, 
art.71 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale 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 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, în suma de  65.313,03  mii lei, la partea de 
venituri şi în sumă de 65.316,09 mii lei, la partea de cheltuieli, conform anexelor 1-3  la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă estimările bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, atât la partea de venituri cât şi la partea de 
cheltuieli pe anul 2022, în suma de  52.935 mii lei, pe anul 2023, în suma de 55.690 mii lei, 
pe anul 2024, în suma de  55.690 mii lei, conform anexei nr. 1. 

Art. 3 Se aprobă bugetul secţiunii de funcţionare al bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, în suma de  
52.140,00 mii lei, la partea de venituri, şi în sumă de 52.140,00 mii lei, la partea de cheltuieli, 
conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă bugetul secţiunii de dezvoltare a bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, în suma de 
13.175,03 mii lei, la partea de venituri, şi în sumă de 13.176,09 mii lei, la partea de cheltuieli, 
conform anexelor nr. 1-3 din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi, aferent bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în 
sumă de  1,06 mii lei, conform destinaţiilor prevăzute în anexa 2. 

Art. 6 Se aprobă lista cu obiectivele de investiţii ale instituţiilor publice finanţate 
parţial sau integral din venituri proprii, pentru anul 2021, conform anexei 3 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 7 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. 8 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. 



 
rt. 9 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 10 Prezenta hotărare se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, 

Primarului Oraşului Hateg, Direcţiei economice, Liceului Teoretic ,,I.C.Bratianu” Haţeg, 
Seminarului Teologic Prislop, Spitalului orăşenesc al oraşului Haţeg, Clubului Sportiv 
Orăşenesc ,,Retezatul” Haţeg şi Compartimentului administratie publică locală.   

 
 
 
 

Haţeg ,  8 aprilie 2021 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
Primar, 

Puşcaş Adrian Emilian 
 


