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PROIECT DE HOTARÂRE NR.___________/2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara
rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2021

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere referatul de aprobare nr.20611/18.11.2021 la proiectul de hotărâre
inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.a din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1), 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 ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se aprobă utilizarea excedentului în sumă de + 21,85 mii lei, astfel :
- la capitolul 51.02 “ Autorități publice și acțiuni externe ” pentru achiziția unui sistem
informatic, suma de + 17,85 mii lei ;
- la capitolul 80.02 „ Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă ” pentru
obiectivul de investiții “Refacerea drumului județean și a unui pod pe drumul
judetean DJ 680 B în comuna Lăpugiu de Jos (DJ 680B : DN 68A - Lăpugiu de
Jos - Lăpugiu de Sus - Răchițaua ) suma de + 4,00 mii lei ;
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.

PREŞEDINTE,
LAURENȚIU NISTOR

AVIZAT :
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
DANIEL DAN

