
 
JUDETUL HUNEDOARA 
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Proiect de hotărâre nr. 1/2023 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului 
local al Oraşului Haţeg, pe anul 2022, din excedentul anului 2021, 

 în sumă de 831.764,10 lei 
 
 

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 al primarului oraşului Haţeg nr. 87/1 din 03.01.2023,  
prin care se propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local al Oraşului Haţeg, pe anul 2022, din excedentul anului 2021, în sumă de 
831.764,10 lei, în scopul respectării legislaţiei în materia finanţelor publice locale. 
            În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 şi pct 22², art. 5 alin. (3)-(4), art. 
13, art. 16 alin. (1), art.20 alin.(1) lit. k), art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului V din anexa 
la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022, 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 acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al 
Oraşului Haţeg, pe anul 2022, din excedentul anului 2021, în sumă de 831.764,10 lei. 
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, 03 ianuarie 2022 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 


