
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                    
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 177/2021 

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  al III-lea  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. 336/83 din 21.10.2021, 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 III-lea 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 al III-lea al anului  2021, astfel: 
 
I.

Venituri totale, din care: 49,660,000 21,851,078 44.00%
     Functionare 16,674,000 14,679,286 88.04%
     Dezvoltare 32,986,000 7,171,792 21.74%
Cheltuieli totale, din care: 52,540,030 19,040,696 36.24%
     Functionare 16,685,030 13,020,115 78.03%
     Dezvoltare 35,855,000 6,020,581 16.79%
Excedent/ Deficit total, din care: -2,880,030 2,810,382 -
     Functionare -11,030 1,659,171 -
     Dezvoltare -2,869,000 1,151,211 -

II. 
Cheltuieli totale, din care: 3,620,000 884,799 24.44%
     Functionare 0 0 -
     Dezvoltare 3,620,000 884,799 24.44%

III.
Venituri totale, din care: 54,467,030 27,440,543 50.38%
     Functionare 41,152,000 27,285,222 66.30%
     Dezvoltare 13,315,030 155,321 1.17%
Cheltuieli totale, din care: 54,468,090 27,084,800 49.73%
     Functionare 41,152,000 26,929,479 65.44%
     Dezvoltare 13,316,090 155,321 1.17%
Excedent/ Deficit total, din care: -1,060 355,743 -
     Functionare 0 355,743 -
     Dezvoltare -1,060 0 -

Buget local

Buget credite interne

Buget venituri proprii

  



Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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, 21 octombrie 2021 
 
 
 
 
 

Initiator, 
Primar, 
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