
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                       
Proiect de  hotărâre  nr. 205/2021 

pentru aprobarea modificării art. 1 din hotărârea nr. 39/2021 privind aprobarea 
utlizării excedentului anual al bugetului local al oraşului Haţeg, rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2020 
 

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. 336/111 din 19.11.2021 prin care se propune aprobarea 
modificării art. 1 din hotărârea nr. 39/2021 privind aprobarea utlizării excedentului anual al 
bugetului local al oraşului Haţeg, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; 

În conformitate cu  prevederile art. 2 alin. (1) punctul 28 şi 28², art. 58 alin. (1) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; 
           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. I Se aprobă modificarea art. 1 din hotărârea nr. 39/2021 privind aprobarea utlizării 
excedentului anual al bugetului local al oraşului Haţeg, rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2020, care va avea următorul conţinut: 
,,Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al oraşului Haţeg, rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local al anului 2021, în sumă de  2.869 mii lei, conform următoarelor destinaţii: 
Nr. 
crt. Capitol bugetar Subcapitol Destinaţie finanţare Suma 

(mii lei) 

1 Locuinţe, servicii 
şi dezvoltare A700700 71.01.30 Înfiinţare reţea distribuţie gaz metan în 

localitatea Nalaţvad 740 

2 Locuinţe, servicii 
şi dezvoltare A700700 71.01.30 Cofinanţare extindere conductă gaze 

naturale str. Matei Corvin 43 

3 Locuinţe, servicii 
şi dezvoltare A705000 58.01 Reabilitare termică blocuri de locuinţe  oraşul 

Haţeg, SMIS 121583 635 

4 Locuinţe, servicii 
şi dezvoltare A705000 71.01.30 Modernizare parcul copiilor 784 

5 Locuinţe, servicii 
şi dezvoltare A705000 71.01.30 Utilităţi bloc ANL 332 

6 Transporturi A840303 71.01.30 Modernizare străzi laterale în Silvaşu de Jos 335 

TOTAL 2.869 

 
Art. II Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de direcţia executivă economică din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
Art. III Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare .                                                           



 
Art. IV Prezenta hotărâre se va  comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Direcţiei 
economice şi prin grija acesteia Instituţiilor publice interesate. 
 
 
 
 
Haţeg,   la 19 noiembrie 2021 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 
 
 


