
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
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PRIMAR 

                                                                    
Proiect de hotărâre nr. 77/2022 

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  I  al anului  2022 
 

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. 10848/77 din 28.04.2022, 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  I al anului  2022.    
           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 I al anului  2022, astfel: 
 
I.

Venituri totale, din care: 23.000.000 10.117.033 43,99%
     Functionare 8.500.000 6.543.781 76,99%
     Dezvoltare 14.500.000 3.573.252 24,64%
Cheltuieli totale, din care: 24.551.000 8.457.866 34,45%
     Functionare 8.751.000 5.083.410 58,09%
     Dezvoltare 15.800.000 3.374.456 21,36%
Excedent/ Deficit total, din care: -1.551.000 1.659.167
     Functionare -251.000 1.460.371
     Dezvoltare -1.300.000 198.796

II. 
Cheltuieli totale, din care: 1.077.000 98.104 9,11%
     Functionare
     Dezvoltare 1.077.000 98.104 9,11%

III.
Venituri totale, din care: 33.489.470 11.524.584 34,41%
     Functionare 20.551.000 11.253.070 54,76%
     Dezvoltare 12.938.470 271.514 2,10%
Cheltuieli totale, din care: 33.521.980 10.879.722 32,46%
     Functionare 20.583.510 10.608.208 51,54%
     Dezvoltare 12.938.470 271.514 2,10%
Excedent/ Deficit total, din care: -32.510 644.862
     Functionare -32.510 644.862
     Dezvoltare 0 0

Buget local

Buget credite interne

Buget venituri proprii

  



 
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, 28 aprilie 2022 
 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 
 
 


