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Proiect de  hotărâre nr. 83/2022 

pentru modificarea art. 1 și a art. 2 din hotărârea nr. 53/2022 privind  aprobarea  
alocării din bugetul local a sumei de  27.000  lei, pentru  acţiunile  organizate  de către  
Casa de Cultură Hateg, cu ocazia  evenimentelor planificate în perioada lunilor iunie-

iulie, a anului 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 referatul de aprobare nr. 12351/83 din 12.05.2022, prin care se propune 
modificarea art. 1 și a art. 2 din hotărârea nr. 53/2022 privind  alocarea din bugetul local a 
sumei 27.000 lei, pentru  acţiunile  organizate  de către  Casa de Cultură Hateg, cu ocazia  
evenimentelor planificate prin actele de manangement a se desfasura in lunile iunie-iulie, 
detalierea cheltuirii sumelor rezultand din actele preparatorii intocmite de direcția economica 
și casa de cultură. 

            Având în vedere: 
a) Contractul de management al Casei de cultura a oraşului Haţeg nr. 2212 din 04.02.2019, 
din care rezultă ca evenimentele cuprinse in nota de fundamentare a managerului Casei de 
Cultură a oraşului Haţeg, se regasesc în acest act şi în planul de management al instituţiei de 
cultură; 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. h) şi lit. i), ale anexei nr. 2 Cap.II 
pct.9) lit. a) din Legea  nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, 
bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările şi completările 
ulterioare;     

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. (2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,       

                                              
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I Se aprobă modificarea art. 1 din hotărârea nr. 53/2022 privind alocarea din bugetul 
local a sumei de 27.000 lei, pentru  acţiunile  organizate  de către  Casa de Cultură Hateg, cu 
ocazia  evenimentelor planificate în perioada lunilor iunie-iulie, a anului 2022, care va avea 
următorul conținut: 
,,Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 57.000 lei, pentru  acţiunile  
organizate  de către  Casa de Cultură Hateg, cu ocazia  evenimentelor planificate în perioada 
lunilor iunie-iulie, a anului 2022”. 
Art. II Se aprobă modificarea art. 2 din hotărârea nr. 53/2022 privind alocarea din bugetul 
local a sumei de 27.000 lei, pentru  acţiunile  organizate  de către  Casa de Cultură Hateg, cu 
ocazia  evenimentelor planificate în perioada lunilor iunie-iulie, a anului 2022, care va avea 
următorul conținut: 
,,Art. 2 Suma prevăzută la art.1 se  alocă din cap. 67.02 “Cultură, recreere şi religie ”, titlul 20 
“ Bunuri şi servicii ”, după cum urmează: 

a) ,,Ziua copilului” – 55.000 lei; 
b) ,,Ziua eroilor” – 500 lei; 



c) ,,Ziua internațională a iei românești ” – 500 lei; 
d) ,,Ziua drapelului național” – 500 lei; 
e) ,,Ziua imnului național” – 500 lei; 

Art. III Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia economică şi 
Casa de Cultură a oraşului Haţeg. 
Art. IV Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.                                                                      
Art. V Prezenta hotarare va fi publicată în Monitorul oficial local, pe pagina de internet a 
primăriei Haţeg şi comunicată, in condiţiile legii Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Casei de cultură a oraşului Haţeg şi 
compartimentului Administraţie Publică Locală .  
 
 
Haţeg,   12 mai 2022 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian  Emilian PUŞCAŞ 


