
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 74/2017.

cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat 
al orasului Covasna pe anul 2017 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data
de  31 mai 2017, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16),

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 comisiei de specialitate învăţământ, cultură, sănătate, protevţie

socială şi sport,
- avizul  de  legalitate  dat  de  secretara  oraşului  la  proiectul  prezentei

hotărâri.

În baza:
- adreselor nr.1839/2017 si 2490/2017, a referatelor de necesitate nr.386,

385,  378,  12875  si   12876  din  2017  si  a  notelor  de  fundamentare  depuse  de
ordonatorii tertiari de credite; 

Având în vedere prevederile:
-  Legii 6/2017 – legea bugetului de stat pe anul 2017, secţiunea a 2 – a

„Dispoziţii referitoare la bugetele locale”,
- art. 5, art. 8, art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b”, art.26 alin 21, 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. 2 şi art. 11 din  NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de
aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr.   98/2016 privind achiziţiile publice,

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.
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Cu votul ,,pentru” a 16 consilieri, ,,împotrivă” a - consilieri şi ,,abţineri” a
- consilieri,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. Se  aprobă  utilizarea  sumei  de  605,54  mii lei,  din  excedentul
bugetului local rezultat la incheierea anului precedent, ca sursa de finantare pentru
sectiunea de dezvoltare a bugetului local conform anexelor (1, 2, 3 şi 4) la prezenta
hotărâre.

Art.2.   Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2017  cu suma de
196,98 mii lei, conform anexelor (1,2,3 şi 4) la prezenta hotărâre.

Art.3.  Se aprobă  virările  de credite în cadrul capitolelor bugetare ale
bugetului  local  și  bugetul  instituțiilor  publice  finanțate  din  venituri  proprii  și
subvenții, conform anexelor (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8) la prezenta hotărâre.

Art.4.  Se  aprobă  utilizarea  sumei  de  125,00  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:

- La  activitatea  de  piata  agroalimentara  -  utilizarea  sumei  de
125,00 mii lei pentru finantarea sectiunii de functionare conform anexelor (5 ,6, 7
şi 8) la prezenta.

Art.  5. Se aprobă actualizarea  PROGRAMUL DE INVESTITII  PE
ANUL 2017, pentru aparatul propriu de specialitate (Primarie) conform anexei (9) la
prezenta.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa  Primarul
oraşului, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
           SZABÓ LEVENTE

Contrasemnează
    SECRETAR

            VASILICA ENEA
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