
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.______   /_____________2021 
privind aprobarea  rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, 

virările de credite bugetare în cadrul  bugetului propriu al Județului Hunedoara 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget  

  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
      Având în vedere referatul de aprobare  nr.22470/15.12.2021  la proiectul de hotărâre 
inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu; 

  Văzând: 
- Adresele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara nr.HDG _STZ 

23450/07.12.2021, nr.HDG_STZ 23628/09.12.2021, nr. HDG_STZ 
23342/06.12.2021, nr. HDG_ STZ 23968/13.12.2021,  

- Adresa nr.2133/06.12.2021 a Centrului de Pedagogie Curativă Simeria ; 
- Adresa nr.2142/14.12.2021 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “ Rudolf 

Steiner “ Hunedoara ; 
- Adresa nr.8778/16.11.2021 a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad ; 
- Adresa nr. 7822/18.11.2021 a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu  ; 
- Referatul nr.22439/14.12.2021  al  Serviciului Investiții ; 
- Referatul nr.22361/14.12.2021 al Serviciului Administrare Drumuri ; 
În conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 ; 
Conform prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1249/2021 privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2021, pentru unele unități administrativ – teritoriale ; 

În conformitate cu prevederile art.6 alin. ( 9 ) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, 
nr.15/2021 introdus prin art.28  pct.6 alin. ( 9 ) și pct.7 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 ; 
    Conform prevederilor art.19 alin. (2) ale art.41 și ale art.49 alin.(5) și alin.(6 ) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
     În temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1), art. 173 alin. (3) lit. a), art.182 alin.( 1 ) și ale art. 
196 alin.( 1 ) lit.a ) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/3.07.2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 

351



HOTĂRĂŞTE: 
 

           Art.1 -  Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2021 , cu suma de + 7.759,00 mii lei, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu 
al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, 
conform anexelor nr.1 – 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.          
           
        Art.2  -  (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul 
Consiliului Județean Hunedoara, Activității Județene de Trezorerie și Contabilitate Publică 
Hunedoara , Instituției Prefectului – Județul Hunedoara , prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
                   (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a  
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
   
 
 
 
 
 
 
        PREȘEDINTE,                                                AVIZAT : 
                Laurențiu Nistor                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                 
                                                                                                  Daniel Dan 
 


