ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.13/2016.
cu privire la aprobarea bugetului general consolidat
al orasului Covasna pe anul 2016

a.
ro

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 02.02.2016, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (17),
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Analizând:
- expunerea de motive a primarului,
- raportul compartimentului de specialitate,
- avizul comisiei de specialitate buget finanţe,
- avizul comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism,
- avizul comisiei de specialitate juridică şi administraţie publică locală,
- avizul comisilor de specialitate învăţământ, cultură, sănătate, protecţie
socială şi sport, pentru agricultură și turism
- avizul de legalitate dat de secretara oraşului la proiectul prezentei
hotărâri.
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În baza:
- adreselor Administratiei Judetene a Finantelor Publice Covasna si
Hotararea Consiliului Judetean Covasna prin care se comunică sumele repartizate
oraşului Covasna;
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Având în vedere prevederile:
- Legii 339/2015 – legea bugetului de stat pe anul 2016, secţiunea a 2 – a
„Dispoziţii referitoare la bugetele locale”,
- art. 5, art. 8, art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b”, art.26 alin 2 1, art. 39, art. 41,a
rt. 42,art. 45, art. 46 si art.58 din Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 şi art. 4 din din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice din
OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45
alin. (2) lit. „a” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 – legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu votul ,,pentru” a 17 consilieri, ,,împotrivă” a ____ consilieri şi
,,abţineri” a ___ consilieri,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2016 în sumă totală de
22.483,66 mii lei venituri si 22.833,66 mii lei cheltuieli, din care Secţiunea de
Funcţionare în sumă totală de 16.016,50 mii lei venituri si 16.016,50 mii lei
cheltuieli, şi Secţiunea de Dezvoltare în sumă totală de 6.467,16 mii lei venituri si
6.817,16 mii lei cheltuieli, conform anexelor (1,2,3 şi 4) la prezenta.

va
sn

a.
ro

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 350,00 mii lei, din excedentul
bugetului local rezultat la incheierea anului precedent, ca sursa de finantare pentru
sectiunea de dezvoltare a bugetului local pentru programul de investitie "Reparatii
capitale la Drumului Comunal Covasna-Comandau, DC14", conform anexelor(1,2,3 şi
4) la prezenta.
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Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile
finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2016 în sumă totală de 892,00
mii lei venituri şi 1.178,45 mii lei cheltuieli din care Secţiunea de Funcţionare în
sumă de 867,50 mii lei venituri şi 1.153,95 mii lei cheltuieli, şi Secţiunea de
Dezvoltare în sumă totală de 24,50 mii lei venituri si 24,50 mii lei cheltuieli astfel:
(1)
- piaţa(Sectiunea de Functionare)
- total venit
70,00 mii lei,
- total cheltuieli
152,80 mii lei
- păşune(Sectiunea de Functionare)
- total venit
19,00 mii lei,
- total cheltuieli
222,65 mii lei
- învăţământ(Sectiunea de Functionare)
- total venit
243,00 mii lei
- total cheltuieli
243,00 mii lei

w

(2)Se aprobă bugetul pentru Casa de Cultură pe anul 2016,
instituţia publică din subordinea Consiliului Local în sumă totală de 560,00 mii lei
venituri şi 560,00 mii lei cheltuieli din care Secţiunea de Funcţionare în sumă de
535,50 mii lei venituri şi 535,50 mii lei cheltuieli, şi Secţiunea de Dezvoltare în
sumă totală de 24,50 mii lei venituri si 24,50 mii lei cheltuieli, astfel:
- casa de cultura(Sectiunea de Functionare)
- total venit
535,50 mii lei, din care
-venit propriu
120,00 mii lei
-subventii
415,50 mii lei – din care 85.000 lei pentru proiectele
prioritare , cf H.C.L 101/2015
- total cheltuieli
535,50 mii lei
- casa de cultura(Sectiunea de Dezvoltare)

- total venit
-subventii
- total cheltuieli

24,50 mii lei, din care
24,50 mii lei
24,50 mii lei

conform anexelor (5 şi 6) la prezenta.
Art.4. Se aprobă utilizarea sumei de 280,85 mii lei, din excedentul
bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii rezultat la incheierea
anului precedent, ca sursa de finantare pentru sectiunea functionare a acestui buget
defalcat pe activitati, astfel:
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conform anexelor(5 şi 6) la prezenta.
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(1) La activitatea de piata agroalimentara - utilizarea sumei de
79,10 mii lei pentru finantarea sectiunii de functionare
(2) La activitatea de pasuni comunale - utilizarea sumei de 201.75
mii lei pentru finantarea sectiunii de functionare
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Art. 5. Se aprobă PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2016,
pentru aparatul propriu de specialitate(Primarie), Casa de Cultură si Gradinita cu
Program Prelungit nr.1, instituţii publice din subordinea Consiliului Local conform
anexelor (7, 8 şi 9) la prezenta.
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Art. 6. Suma de 1.178.203.89 fara TVA, inclusa in programul de
investitii, cap 84.02, titlul 56 “ lucrari in continuare- Reabilitarea infrastructurii in
statiunea balneoclimaterica Covasna”, suma care depaseste valoarea de 335.412, 21
lei, stabilita prin HCL 89/15 decembrie 2015 cu privre la aprobarea includerii in lista
de investi’ii pentru anul 2016 a proiectului “Reabilitarea infrastructurii in statiunea
balneoclimaterica Covasna” va putea fi cheltuita doar dupa aprobarea de catre
Consiliul local a necesitatii achizitionarii unor lucrari suplimentare, intervenite dupa
data adoptarii HCL 89/2015, stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de
achizitie lucrari si stabilirea comisiei de evaluare.
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Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
oraşului, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEAGOVICI VASILE-CATALIN
Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

