
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

Proiect de hotărâre nr. 213/2021 
privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al oraşului Haţeg 

pentru premierea sportivelor Kovaci Andra şi Gheorghiţă Roxana, care în anul 2020 
- 2021 au obținut distincții la concursurile sportive naţionale şi internaţionale  

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 336/119 din 14.12.2021 prin care se propune 
aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al oraşului Haţeg pentru premierea 
sportivelor Kovaci Andra şi Gheorghiţă Roxana, care în anul 2020 - 2021 au obținut distincții 
la concursurile sportive naţionale şi internaţionale, în scopul recompensării unor rezultate care 
au promovat oraşul Haţeg, precum şi pentru încurajarea participării şi creşterea performanţei 
elevilor şi sportivilor din oraşul Haţeg la concursuri internaţionale şi naţionale. 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 20, alin. (1), lit. i), lit. k), Anexa nr. 2, capitolul 
II, punctul 9 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 43 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 3 și art. 10 alin. (2) din Legea educației fizice și 
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 a 
bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. 
(4) lit. a), alin. (7) lit. a), lit. d), lit. e) și lit. f), alin. (14), art. 139 alin. (3), art. 140 alin. (1), 
art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 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 alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al oraşului Haţeg pentru 
premierea sportivelor Kovaci Andra şi Gheorghiţă Roxana, care în anul 2020 - 2021 au 
obținut distincții la concursurile sportive naţionale şi internaţionale. 
Art. 2 (1) Suma prevăzută la art.1 se  alocă din cap. 67.02 “Cultură, recreere şi religie ”, titlul 
20 “ Bunuri şi servicii ”. 
(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către ordonatorul principal de credite și 
constituie angajament legal pentru efectuarea plăților. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Casei de cultură a oraşului Haţeg 
şi compartimentului Administraţie Publică Locală.  

Haţeg,   la  decembrie 2021 
  

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 
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