ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 96 /2020
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean
Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I 2021
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 6616/16.04.2021 la proiectul de hotărâre inițiat
de Președintele Consiliului Județean Hunedoara domnul Nistor Laurențiu;
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.173 alin.(1) lit.f și ale art. 196 alin.( 1 ) lit.a ) din Ordonanța de
Urgență nr.57/3.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pentru
trimestrul I 2021, întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în sumă de 60.366.418,00 lei, iar la
cheltuieli în sumă de 43.350.368,00 lei, cu un excedent de 17.016.050,00 lei, conform anexelor
nr.1 – 2 la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, la 31 martie 2021, la venituri în sumă de
67.738.338,00 lei şi la cheltuieli în sumă de 63.139.305,00 lei, cu un excedent de 4.599.033,00
lei, conform anexelor nr.3 - 4 la prezenta hotărâre.
Art.3 - Anexele nr.1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. - (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 și 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.
PRESEDINTE,
Nistor Laurențiu

AVIZAT:
Secretar General al Județului,
Daniel Dan

