
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 171/2021 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 
finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 28 
octombrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 180/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
raportul acestuia nr. 336/86 din 21.10.2021,  prin care se propune aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate parţial sau integral din venituri 
proprii, pe anul 2021; 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de direcţia executivă economică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 21548 din 21.10.2021;  
b)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 338/68 din 28.10.2021; 
c) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 340/46 
din 28.10.2021; 

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 49 alin. (2) 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) 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate 
parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021, aprobat prin hotărârea nr. 51/2021, 
rectificat prin hotărârea nr. 106/2021, atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de  + 100 mii 
lei. 
Art. 2 Influenţa asupra veniturilor este de + 100 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole 
bugetare: 

 43.10.09 ,,Subvenţii pentru instituţii publice”  + 100 mii lei; 
Art. 3 Influenţa asupra cheltuielilor este de +100 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole 
bugetare:  

 Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie” +100 mii lei, din care: 
 20.01.04 “Apă, canal şi salubritate” +10 mii lei; 
 20.01.05 “Carburanţi şi lubrifianţi” +1,50 mii lei; 
 20.01.07 “Transport” +1 mii lei; 
 20.01.09 “Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional” +70,50 mii 

lei; 
 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” +10 mii 

lei; 
 20.06.01 “Deplasări interne, detaşări, transferări” +7 mii lei. 
 67.10.05.01 „Sport” +100 mii lei. 

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 



 
Art. 5 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în 
condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hateg, 
compartimentului administratie publica locala, Direcţiei economice si prin grija acesteia 
DGRFP Timişoara - Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice ale judeţului Hunedoara si 
tuturor institutiilor interesate şi structurilor cu atribuţii. 
 
 
 
Haţeg,   la  28 octombrie 2021  
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 171/2021 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

28/10/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

29/10/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 
 

 

 
 
 


