
                                         ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 158/2021 
cu privire la rectificarea bugetului general consolidat  

al orasului Covasna pe anul 2021 

  

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 16 decembrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (13), 

Analizând: 

- referatul de aprobare a primarului, 

- raportul compartimentului de specialitate, 

- avizul comisiei de specialitate buget finanţe,  

- avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

și privat al orașului, servicii publice și comerț, 

- avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului la proiectul 

prezentei hotărâri. 

În baza: 

- Deciziei nr.9 şi 10, a Şefului Adminstraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice; 

-justificărilor depuse de ordonatorii terţiari de credite, a referatelor de 

necesitate nr.864/2021, nr.865/2021 şi 866/2021, a solicitărilor nr.17.115/2021 şi 

nr.18.117/2021;  

 

Având în vedere prevederile: 

- Legii 15/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2021, secţiunea a 2 – a 

„Dispoziţii referitoare la bugetele locale”, 

- art. 2 pct. 47, 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; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 

alin. (3) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţa nr.57/2019 – 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Cu votul ,,pentru” a 13 consilieri, ,,împotrivă” a - consilieri, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021  cu suma de 333,70 

mii lei, conform anexelor (1, 2, 3 şi 4) la prezenta hotărâre. 



 

Art.2.  Se aprobă  virările  de credite în cadrul capitolelor bugetare ale 

bugetului local, conform anexelor(1, 2, 3 şi 4) la prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii 

si subventii cu suma de 10,93 mii lei, conform anexelor(5 ,6, 7 şi 8) la prezenta 

hotărâre. 

   

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului, 

Direcţia Economică, Compartimentele de specialitate responsabile cu urmărirea 

şi implementarea investiţiilor din cadrul aparatului de specialitate a Primarului 

si ordonatorii terţiari de credite-  directorul Liceului "Kőrösi Csoma Sándor", 

directorul Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Covasna şi directorul Grădiniţei cu 

Program Prelungit nr.1 Covasna . 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN 

                                                                                  Contrasemnează, 

              SECRETAR GENERAL 

                                                                                  al oraşului Covasna, 

                VASILICA ENEA 


