
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                    
Proiect de hotărâre nr. 3/2022 

privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local, a bugetului creditelor interne şi  
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial  din 

venituri proprii,  ale oraşului Haţeg, pentru  trimestrul  IV  al anului  2021 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordnanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Examinând referatul de aprobare nr. 3 din 05.01.2022, prin care se propune aprobarea 
execuţiei bugetare a bugetului local, a bugetului creditelor interne şi  bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial  din venituri proprii,  ale oraşului 
Haţeg, pentru  trimestrul  al IV – lea al anului  2021.    
           In temeiul dispoziţiilor art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind  finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), 
alin. (4) lit. a), art. 139 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă execuţia bugetară a bugetului local, a bugetului creditelor interne şi  
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial  din venituri 
proprii,  ale oraşului Haţeg, pentru  trimestrul al  IV - lea al anului  2021, astfel: 
 
I.

Venituri totale, din care: 55,857,000 29,246,974 52.36%
     Functionare 21,051,000 21,727,910 103.22%
     Dezvoltare 34,806,000 7,519,064 21.60%
Cheltuieli totale, din care: 58,737,030 28,873,169 49.16%
     Functionare 21,062,030 18,497,106 87.82%
     Dezvoltare 37,675,000 10,376,063 27.54%
Excedent/ Deficit total, din care: -2,880,030 373,805
     Functionare -11,030 3,230,804
     Dezvoltare -2,869,000 -2,856,999

II. 
Cheltuieli totale, din care: 3,620,000 1,263,553 34.90%
     Functionare
     Dezvoltare 3,620,000 1,263,553 34.90%

III.
Venituri totale, din care: 65,555,030 37,800,885 57.66%
     Functionare 52,240,000 37,428,150 71.65%
     Dezvoltare 13,315,030 372,735 2.80%
Cheltuieli totale, din care: 65,556,090 37,759,407 57.60%
     Functionare 52,240,000 37,385,617 71.57%
     Dezvoltare 13,316,090 373,790 2.81%
Excedent/ Deficit total, din care: -1,060 41,478
     Functionare 0 42,533
     Dezvoltare -1,060 -1,055
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Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro, se afişează 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. 
 
 
 
Hateg, 05 ianuarie 2022 
 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 
 
 


