
 
 

 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 3/2023 

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  al IV -lea al anului  2022 
 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă extraordinară, 
convocată de îndată, la 05 ianuarie 2023; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 3/2023, iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 91/3 din 03.01.2023, 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 al IV-lea al anului  2022.    

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de Direcția economică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 225 din data de 05.01.2023;  
b) avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
15/207/3 din 05.01.2023; 
c)avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 15/212/7 din 05.01.2023; 
d) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 15/220/11 
din 05.01.2023; 
e) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 15/228/15 din 05.01.2023. 
           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 al IV - lea al anului  2022, astfel: 
 



 

Sursa de finantare
Prevederi    

(lei)
Realizari     

(lei)
Grad realizare 

(%)

I.
Venituri totale, din care: 54.883.500 36.769.145 66,99%
     Functionare 26.454.500 23.368.054 88,33%
     Dezvoltare 28.429.000 13.401.091 47,14%
Cheltuieli totale, din care: 58.134.500 37.815.643 65,05%
     Functionare 26.705.500 23.582.788 88,31%
     Dezvoltare 31.429.000 14.232.855 45,29%
Excedent/ Deficit total, din care: -3.251.000 -1.046.498
     Functionare -251.000 -214.734
     Dezvoltare -3.000.000 -831.764

II. 
Cheltuieli totale, din care: 1.407.000 1.406.350 99,95%
     Functionare
     Dezvoltare 1.407.000 1.406.350 99,95%

III.
Venituri totale, din care: 76.228.870 39.169.256 51,38%
     Functionare 61.834.400 38.233.131 61,83%
     Dezvoltare 14.394.470 936.125 6,50%
Cheltuieli totale, din care: 76.261.380 39.149.312 51,34%
     Functionare 61.866.910 38.213.187 61,77%
     Dezvoltare 14.394.470 936.125 6,50%
Excedent/ Deficit total, din care: -32.510 19.944
     Functionare -32.510 19.944
     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. 

Haţeg,   la  05 ianuarie 2023 
  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
PĂSCONI  ARISTICĂ – OVIDIU 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 3/2023 

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 : 

05/01/2023 
 

 

□ 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 * 
 

06/01/2023 

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 


