
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                    
Proiect de hotărâre 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 
 

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 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.    
           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. 
 
 
 
Hateg, 03 ianuarie 2023 
 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 
 
 


