
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

                                HOTĂRÂREA NR. 162/2018
Privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2018

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă  ordinară din data de
27 decembrie 2018,  şedinţă legal  constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (_17_),

Analizând expunerea de motive a primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiei de specialitate şi avizul de legalitate dat de secretarul oraşului

În conformitate cu  prevederile:
- art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  art.  19  alin.  (5)  şi  art.  27  alin  (10)  din  Legea  nr.  82/1991 legea

contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-  Ordinul  1762/2018 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi
a  unor  raportări  financiare  lunare  în  anul  2018,  pentru  modificarea  şi  completarea
Normelor  metodologice  privind  organizarea  şi  conducerea  contabilităţii  instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1.917/2005, precum  şi  pentru
modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

În baza 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 nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

Cu  votul  ,,pentru”  a  __17__  consilieri,  ,,împotrivă”  __-__  consilieri  şi
,,abţineri” __-__ consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E
      Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe 30.11.2018,

în următoarea structură:
a ) la venituri total:

    - prevederi bugetare initiale               –  31.778.360 lei
       - prevederi bugetare trimestriale   –   36.603.870 lei;
       - realizări efective -                        -  14.941.027 lei.
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a1) Veniturile secţiunii de funcţionare:
    - prevederi bugetare initiale                – 12.414.450 lei

       - prevederi bugetare trimestriale –     13.516.200 lei;
       - realizări efective -                            12.331.069  lei.
a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare:
      - prevederi bugetare initiale                – 19.363.910 lei
      - prevederi bugetare trimestriale –     23.087.670  lei;
       - realizări efective  -        2.609.958  lei.
b) la cheltuieli total:

    - prevederi bugetare initiale                 – 33.505.070 lei
       - prevederi bugetare trimestriale –     42.553.380 lei;
       - plăți efectuate-                                  14.152.101  lei
b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
       - prevederi bugetare initiale                –   12.414.450 lei

    - prevederi bugetare trimestriale –       13.516.200 lei;
      - plăți efectuate                               11.560.794 lei.
b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
       - prevederi bugetare initiale                –    21.090.620 lei

    - prevederi bugetare trimestriale –        29.037.180   lei;
       - plăţi efectuate -                                     2.591.307 lei.

   Art. 2 –  Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice
finanţate  din venituri proprii şi subvenţii pe 30.11.2018, în următoarea structură:

a) la venituri totale:
   - prevederi bugetare initiale                –       923.500 lei

      - prevederi bugetare trimestriale –           1.064.100 lei
      - încasări realizate -                                     953.888  lei
a1) Veniturile secţiunii de funcţionare:

   - prevederi bugetare initiale                –         923.500 lei
    - prevederi bugetare trimestriale  –           1.064.100lei;

       - realizări efective -                                      953.888 lei.
a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare:
      - prevederi bugetare initiale                –                 0      lei
      - prevederi bugetare trimestriale –                     0      lei;
       - realizări efective  -                     6.000lei.
b) la cheltuieli totale:
   - prevederi bugetare initiale                -           1.063.500 lei

       - prevederi bugetare trimestriale –             1.220.030  lei;
       - plăţi efectuate -                                           986.714  lei.
b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
       -  prevederi bugetare initiale                          1.063.500 lei
       - prevederi bugetare trimestriale –             1.214.030 lei;
       - plăți efectuate -                                    980.714 lei.

b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
       - prevederi bugetare initiale                –                 0 lei
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    - prevederi bugetare trimestriale –                     6.000   lei;
       - plăţi efectuate -                                                6.000 lei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              Contrasemnează,
BODÓ ENIKŐ                                                  SECRETAR

VASILICA ENEA
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