
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

    
Proiect de hotărâre nr. 186/2022 

privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol  la alt capitol al 
clasificaţiei bugetare 

 
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 oraşului Haţeg nr. 26643/186 din 27.10.2022,  prin care 
se propune aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol  la alt capitol al clasificaţiei 
bugetare, în scopul utilizării unor sume ce nu au fost cheltuite, bugetate iniţial  la alte capitole 
bugetare; 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, 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) 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), art. 438 alin.(2) și (4) ,din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1 Se aprobă  virarea  de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 
bugetare, astfel : 
(1) La partea de venituri apar urmatoarele modificari: 

 37.02.03 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii 
de dezvoltare a bugetului local” -38 mii lei; 

 37.02.04 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare” +38 mii lei; 
(2)La partea de cheltuieli apar urmatoarele modificari: 

 Capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe” -170 mii lei, din care: 
 10.01.01 „Salarii de baza” -150 mii lei; 
 10.01.13 “Indemnizatii de delegare” -3 mii lei; 
 20.06.02 “Deplasari în străinătate” -5 mii lei; 
 20.12 “Consultanta si expertiza” +10 mii lei; 
 20.13 “Pregatire profesionala” -2 mii lei; 
 20.14 “Protectia muncii” -2 mii lei; 
 20.30.01 “Reclama si publicitate “ +12 mii lei; 
 71.01.02 “Maşini, echipamente si mijloace de transport” -9 mii lei; 
 71.01.30 “Alte active fixe” -21 mii lei; 
 51.02.01.03 “Autoritati executive” -170 mii lei. 

 Capitolul 55.02 “Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi” +60 mii 
lei, din care: 
 30.01.02 “Dobânzi aferente creditelor interne garantate” +60 mii lei. 

 Capitolul 65.02 “Invatamant” +92 mii lei, din care: 
 20.01.01 “Furnituri de birou” -8 mii lei; 
 20.01.02 “Materiale pt. curatenie” -5 mii lei; 
 20.01.03 “Încalzit, iluminat si forta motrica” -70 mii lei; 
 20.01.04 “Apa, canal si salubritate” +20 mii lei; 
 20.01.08 “Posta,telecomunicatii, radio, tv, internet” +1 mii lei; 
 20.01.09 “Materiale si prestari de servicii cu caracter functional” +13 mii 

lei; 
 20.01.30 “Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare” -5 mii lei; 



 20.02 “Reparatii curente” +88 mii lei; 
 20.04.04 “Dezinfectanti” -20 mii lei; 
 20.05.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” +7 mii lei; 
 20.06.01 “Deplasari interne, detaşări, transferări” +3 mii lei; 
 20.11 “Carti, publicatii si materiale documentare” -14 mii lei; 
 20.13 “Pregatire profesionala” -10 mii lei; 
 59.01 „Burse” +47 mii lei; 
 71.01.03 “Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” +45 mii lei; 
 65.02.03.02 „Invatamant primar” -159 mii lei; 
 65.02.04.02 “Invatamant secundar superior” +251 mii lei. 

 Capitolul 67.02 “Cultura, recreere si religie” +38 mii lei, din care: 
 20.01.09 “Materiale si prestari de servicii cu caracter functional” -18 mii lei; 
 20.02 “Reparatii curente” -5 mii lei; 
 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” +61 mii lei; 
 67.02.03.02 „Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale” -5 mii 

lei; 
 67.02.03.06 “Case de cultura” -18 mii lei; 
 67.02.50 “Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religieit” +61 mii 

lei. 
 Capitolul 68.02 “Asigurari si asistenta sociala” -238 mii lei, din care: 
 10.01.01 “Salarii de baza” -65 mii lei; 
 10.01.17 “Indemnizatii de hrana” -5 mii lei; 
 10.01.29 “Stimulentul de risc” -7 mii lei; 
 10.02.06 “Vouchere de vacanta” -1,50 mii lei; 
 10.03.07 “Contribuția asiguratorie pentru muncă” -1,50 mii lei; 
 20.01.09 “Materiale si prestari de servicii cu caracter functional” -10 mii lei; 
 20.01.30 “Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare” -5 mii lei; 
 20.02 “Reparatii curente” -30 mii lei; 
 20.05.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” -5 mii lei; 
 57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar” -108 mii lei; 
 68.02.05.02 “Asistenta sociala  in  caz de invaliditate” -108 mii lei; 
 68.02.15.02 “Cantine de ajutor social” -70 mii lei; 
 68.02.50.50 “Alte cheltuieli in domeniul  asistentei  sociale” -60 mii lei. 

 Capitolul 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare” +240 mii lei, din care: 
 20.01.03 “Încalzit, iluminat si forta motrica” +100 mii lei; 
 20.01.04 “Apa, canal si salubritate” +30 mii lei; 
 20.01.09 “Materiale si prestari de servicii cu caracter functional” +52 mii 

lei; 
 20.05.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” +20 mii lei; 
 20.30.04 “Chirii” +119 mii lei; 
 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” +220 mii lei; 
 71.01.30 “Alte active fixe” +45 mii lei; 
 81.02.05 “Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale” -

346 mii lei; 
 70.02.05.01 “Alimentare cu apa” -346 mii lei; 
 70.02.06 “Iluminat public si electrificari” +150 mii lei 
 70.02.50 “Alte servicii în dom. locuintelor, serviciilor si dezv. comunale” 

+436 mii lei. 
 Capitolul 84.02 “Transporturi” -22 mii lei, din care: 
 71.01.30 “Alte active fixe” -22 mii lei; 
 84.02.03.03 “Strazi” -22 mii lei. 

Art. 2 Se aprobă lista cu obiectivele de investiţii ale oraşului Haţeg pentru anul 2022, 
finanţate din bugetul local şi alte surse, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte 
integrantă din aceasta. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 4 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în 
condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hațeg, 



compartimentului administratie publică locală, Direcţiei economice și prin grija acesteia 
DGRFP Timişoara - Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice ale judeţului Hunedoara și 
tuturor instituțiilor interesate şi structurilor cu atribuţii. 
 
 
Haţeg,   la 27 octombrie 2022 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAS 
 

                                                                                                            


