
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 193/2021 

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 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 25 

noiembrie 2021; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 205/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  

raportul acestuia 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; 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de direcţia executivă economică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 24325  din data de 19.11.2021;  
b) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/87 din 25.11.2021. 

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  25 noiembrie 2021  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
        DREGOESC   ANA 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 193/2021 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

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

25/11/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 12 
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 * 
 

26/11/2021 

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. 

 
 
 

 


