
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                           
Proiect de hotărâre nr. 208/2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg, 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 primarului oraşului Haţeg nr. 336/114  din 19.11.2021,  prin care 
se propune aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg pe anul 2021, motivat de 
încasarea unor sume suplimentare faţă de cele previzionate în bugetul iniţial; 

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 local al oraşului Haţeg, pe anul 2021, aprobat prin 
hotărârea nr. 50/2021 şi rectificat prin hotărârile nr. 74/2021, nr. 105/2021, nr. 125/2021, nr. 
153/2021, nr. 170/2021 atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de  + 500 mii lei. 
Art. 2 Influenţa asupra veniturilor este de + 500 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole 
bugetare: 

 03.02.18 „Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare” +5 mii lei; 
 07.02.01.01 „Impozit pe clădiri de la persoane fizice” +70 mii lei; 
 07.02.01.02 „Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice” +97 mii lei; 
 07.02.02.01 „Impozit pe terenuri de la persoane fizice” +25 mii lei; 
 07.02.02.02 „Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice” +30 mii lei; 
 07.02.02.03 „Impozit pe terenul din extravilan” +8 mii lei; 
 07.02.03 „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru” +34 mii lei; 
 16.02.02.01 „Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice” +41 mii 

lei; 
 16.02.02.02 „Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice” +32 mii 

lei; 
 16.02.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii” +147 mii lei; 
 18.02.50 “Alte impozite şi taxe” +11 mii lei; 
 37.02.03 „Varsaminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare a bugetului local” -86 mii lei; 
 37.02.04 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare” +86 mii lei. 

Art. 3 Influenţa asupra cheltuielilor este de + 500 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole 
bugetare: 

 Capitolul 51.02 “Autorităţi publice şi acţiuni externe” +35,80 mii lei, din care: 
 10.01.01 “Salarii de bază” -145 mii lei; 
 10.01.12 “Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitătii” +5 mii lei; 
 20.01.08 “Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet” +18,80 mii lei; 
 20.01.09 „Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional” +10 mii 

lei; 



 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întretinere şi funcţionare” +20 mii 
lei; 

 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” +10 mii lei; 
 20.12 “Consultanţă şi expertiză” +35 mii lei; 
 20.19 “Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări 

şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de 
asociere” +10 mii lei; 

 71.01.30 “Alte active fixe” +72 mii lei; 
 51.02.01.03 “Autorităţi executive” +35,80 mii lei. 

 Capitolul 65.02 “Învăţământ” +31,20 mii lei, din care: 
 20.01.01 “Furnituri de birou” -3,50 mii lei; 
 20.01.02 “Materiale pentru curăţenie” -24 mii lei; 
 20.01.03 “Încălzit, iluminat şi forţă motrică” -15 mii lei; 
 20.01.04 “Apă, canal şi salubritate” -20 mii lei; 
 20.01.07 “Transport” +1,54 mii lei; 
 20.01.08 “Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet” -4 mii lei; 
 20.01.09 „Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional” +4 mii lei; 
 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” -2,04 mii 

lei; 
 20.02 “Reparaţii curente” +185,40 mii lei; 
 20.04.04 “Dezinfectanţi” -15 mii lei; 
 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” -82 mii lei; 
 20.06.01 “Deplasări interne, detaţări, transferări” -3,50 mii lei; 
 20.13 “Pregătire profesională” -17,90 mii lei; 
 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” -4 mii lei; 
 59.01 “Burse” +31,20 mii lei; 
 65.02.04.02 “Învăţământ secundar superior” +31,20 mii lei. 

 Capitolul 68.02 “Asigurări şi asistenţă socială” +205 mii lei, din care: 
 10.01.01 “Salarii de bază” +100 mii lei; 
 10.01.17 “Indemnizații de hrană” +5 mii lei; 
 57.02.01 “Ajutoare sociale în numerar” +100 mii lei; 
 68.02.05.02 “Asistenţă socială în caz de invaliditate” +205 mii lei. 

 Capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” +128 mii lei, din care:  
 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” +14 mii lei; 
 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” +100 mii lei; 
 71.01.30 “Alte active fixe” +14 mii lei; 
 70.02.50 “Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor si dezvoltării 

comunale” +128 mii lei. 
 Capitolul 74.02 „Protecţia mediului” +100 mii lei, din care:  

 20.01.04 “Apă, canal şi salubritate” +100 mii lei; 
 74.02.05.01 “Salubritate” +100 mii lei. 

Art. 4 Se aprobă lista cu obiectivele de investiţii cu finanţare parţială sau integrală din bugetul 
local al oraşului Haţeg, pentru anul 2021, conform anexei  la prezenta hotărâre, ce face parte 
integrantă din aceasta. 
Art. 5 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 19 noiembrie  2021 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAS 
 


