
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 185/2022 

privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg, pe anul 2022, prin 
validarea modificărilor aduse acestuia prin Dispoziţia primarului orasului Hateg nr. 

503/2022 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 24 
noiembrie 2022; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 190/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
raportul acestuia nr. 28184/190 din 14.11.2022,  prin care se propune aprobarea rectificării 
bugetului local al oraşului Haţeg pe anul 2022, prin validarea modificarilor aduse acestuia prin 
Dispoziţia primarului orasului Hateg nr. 503/2022, în scopul respectării prevederilor legale în 
materia finanțelor publice locale; 

Având în vedere: 
a)dispoziţia primarului oraşului Haţeg nr. 503/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local, 
pe anul 2022; 
b)raportul întocmit de direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 28635 din data de 18.11.2022;  
c)avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/29143/418 din 24.11.2022; 
d)avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 80/29183/424 din 24.11.2022; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1306/2022 privind alocarea unor 
sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2022,  pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, ale art.19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. 
c), art. 49 alin. (2), art. 82 alin. (1) 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) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019  privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ,  

                                                        
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Haţeg, pe anul 2022, aprobat prin 
hotărârea nr. 16/2022 și rectificat prin hotărârile nr. 77/2022, nr. 115/2022, nr. 143/2022, prin 
validarea modificarilor aduse acestuia prin Dispoziţia primarului orasului Hateg nr. 503/2022, 
atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de  + 400 mii lei. 
Art. 2 Influența asupra veniturilor este de +400 mii lei și se reflectă la următoarele capitole 
bugetare: 

 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” +400 mii lei; 
Art. 3 Influenţa asupra cheltuielilor este de +400 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole 
bugetare:  

 Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” +47 mii lei, din care: 
 10.01.12 “Indemnizații plătite unor persoane din afara unității” +5 mii lei; 
 10.01.17 “Indemnizații de hrană” +25 mii lei; 



 10.03.07 “Contribuția asiguratorie pentru muncă” +2 mii lei; 
 59.40 “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” +15 mii lei; 
 51.02.01.03 “Autorități executive” +47 mii lei. 

 Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” +45 mii lei, din care: 
 10.01.01 „Salarii de bază” +45 mii lei; 
 61.02.03.04 “Poliție locală” +45 mii lei. 

 Capitolul 66.02 “Sănătate” +7 mii lei, din care: 
 10.01.05 “Sporuri pentru condiții de muncă” +7 mii lei; 

 66.02.08 “Servicii de sănătate publică” +7 mii lei. 
 Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie” +3 mii lei, din care: 

 10.01.01 „Salarii de bază” +3 mii lei; 
 67.02.03.02 “Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale” +2 mii lei; 
 67.02.03.06 “Case de cultură” +1 mii lei. 

 Capitolul 68.02 “Asigurări și asistență socială” +45 mii lei, din care: 
 10.01.01 “Salarii de bază” +30 mii lei; 
 10.01.17 “Indemnizații de hrană” +15 mii lei; 
 68.02.05.02 “Asistență socială  în  caz de invaliditate” +45 mii lei. 

 Capitolul 74.02 “Protecția mediului” +253 mii lei, din care: 
 20.01.04 “Apă, canal și salubritate” +253 mii lei; 
 74.02.05.01 “Salubritate” +230 mii lei; 
 74.02.05.02 “Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor” +23 mii lei. 

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, 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  24 noiembrie 2022 
  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
PĂSCONI  ARISTICĂ - OVIDIU 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 185/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

24/11/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  14 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/________/_________ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

25/11/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/________/_________ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/________/_________ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/________/_________ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 


