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Proiect de hotărâre nr. 19/2022 

privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne al Oraşului Haţeg, pe anul 2022 
 

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 orasului Hateg nr. 2472/19 din 02.02.2022, prin care se 
propune aprobarea bugetului împrumuturilor interne al Oraşului Hateg, pe anul 2022, în 
scopul respectării prevederilor legale în materie, ca şi consecinţă a împrumuturilor contractate 
de unitatea administrativ-teritorială;          
    În temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. d), art.19 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) lit.f) 
si art. 61 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ale art. 2 lit. e) şi art.13 din 
O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi ale 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. 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 (1 ) Se aprobă bugetul împrumuturilor interne al Oraşului Hateg, pe anul 2022, în suma 
de 1.407,00 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la cea de cheltuieli, conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
(2) Veniturile totale se stabilesc în sumă de 1.407,00 mii lei, din care: 

 Cap. 41.07 „Alte operaţiuni financiare” 1.407 mii lei; 
(3)Cheltuielile totale se stabilesc în sumă de 1.407,00 mii lei, defalcate astfel: 

 Cap. 65.07 „Învăţământ” – 342 mii lei, din care titlul 58 „Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 2014-2020” 342 mii lei; 

 Cap. 70.07 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” – 1.065 mii lei, din care 
titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020” 
1.065 mii lei. 

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 3 Prezenta hotărâre se afişează la Sediul Consiliului local al oraşului Haţeg în locurile 
special amenajate şi se publică în Monitorul oficial local, pe pagina de internet a Primăriei 
oraşului Haţeg. 
Art. 4 Prezenta hotărâre se va  comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Direcţiei 
economice şi prin grija acesteia instituţiilor publice, persoanelor şi structurilor interesate. 

 
 Haţeg ,    02 februarie 2022 
 

 
INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 

 


