
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                    
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63/2021 

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  I  al anului  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 referatul de aprobare nr. 8039 din 14.04.2021, 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  I al anului  2021.    
           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 Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

            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 I al anului  2021, astfel: 
 

Sursa de finantare
Prevederi    

(lei)
Realizari     

(lei)
Grad realizare 

(%)

I.
Venituri totale, din care: 6,042,000 6,569,244 108.73%
     Functionare 4,772,000 5,526,199 115.80%
     Dezvoltare 1,270,000 1,043,045 82.13%
Cheltuieli totale, din care: 6,511,000 4,580,367 70.35%
     Functionare 4,772,000 3,547,322 74.34%
     Dezvoltare 1,739,000 1,033,045 59.40%
Excedent/ Deficit total, din care: -469,000 1,988,877 -
     Functionare 0 1,978,877 -
     Dezvoltare -469,000 10,000 -

II. 
Cheltuieli totale, din care: 1,053,000 518,222 49.21%
     Functionare 0 0 -
     Dezvoltare 1,053,000 518,222 49.21%

III.
Venituri totale, din care: 12,862,000 9,498,258 73.85%
     Functionare 12,562,000 9,498,258 75.61%
     Dezvoltare 300,000 0 0.00%
Cheltuieli totale, din care: 12,863,060 9,469,587 73.62%
     Functionare 12,562,000 9,469,587 75.38%
     Dezvoltare 301,060 0 0.00%
Excedent/ Deficit total, din care: -1,060 28,671 -
     Functionare 0 28,671 -
     Dezvoltare -1,060 0 -

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, 14 aprilie 2021 
 
 
 
 
 

Initiator, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 
 
 
 


