
     
 

                                HOTĂRÂREA NR. 165/2021 

Privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2021 

 

 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 23 

decembrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (15), 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiei de specialitate şi avizul de legalitate dat de secretarul general al 

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 1865/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 

financiare lunare în anul 2020, 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 temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b, alin. (4) lit. A, art. 139 alin. (3) lit.a, 

art.155 alin (4) lit b,c, art.196 lit.a din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ 

 

Cu votul ,,pentru” a 15 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 30.11.2021, în 

următoarea structură: 

a ) la venituri total: 
     - prevederi bugetare initiale               –      41.975.090 lei 

       - prevederi bugetare trimestriale   –      45.660.260  lei; 

       - încasări realizate -                        -     20.682.023 lei. 

                                 ROMÂNIA 

JUDEȚUL  COVASNA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI 

COVASNA 

 
 

http://00088987.htm/


 

a1) Veniturile secţiunii de funcţionare: 

     - prevederi bugetare initiale                –   20.532.130  lei 

       - prevederi bugetare trimestriale –      22.240.790 lei; 

       - încasari realizate -                             19.185.823 lei. 

a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare: 

      - prevederi bugetare initiale                –  21.442.960 lei 
      - prevederi bugetare trimestriale –     23.419.470 lei; 

       - încasări realizate    -       1.496.200 lei. 
b) la cheltuieli total: 

     - prevederi bugetare initiale                 – 46.225.060 lei 
       - prevederi bugetare trimestriale –     50.888.710 lei; 

       - plăți efectuate-                                 18.120.058 lei 
b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 

       - prevederi bugetare initiale    –               20.532.130 lei 

     - prevederi bugetare trimestriale –       22.240.790 lei; 

      - plăți efectuate -                                16.001.146 lei. 
b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 

       - prevederi bugetare initiale                –   25.692.930 lei 

     - prevederi bugetare trimestriale         28.647.920 lei;        

       - plăţi efectuate -                                  2.118.912 lei. 

 

   Art. 2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice 

finanţate  din venituri proprii şi subvenţii pe 30.11.2021, în următoarea structură: 

a) la venituri totale: 

   - prevederi bugetare initiale                –            967.000 lei 

      - prevederi bugetare trimestriale –            1.033.970lei; 

      - încasări realizate -                                   1.046.628 lei 

a1) Veniturile secţiunii de funcţionare: 

    - prevederi bugetare initiale                –             967.000 lei 
     - prevederi bugetare trimestriale  –           1.033.970 lei; 

       - realizări efective -                                   1.046.628 lei. 

a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare: 

      - prevederi bugetare initiale                –                 0      lei 
      - prevederi bugetare trimestriale –                     0      lei; 

       - realizări efective    -                      0      lei. 

b) la cheltuieli totale: 

   - prevederi bugetare initiale                -             1.062.000 lei 
       - prevederi bugetare trimestriale –             1.118.040 lei; 

       - plăţi efectuate -                                           755.824 lei 

b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 

       -  prevederi bugetare initiale                          1.062.000 lei 

       - prevederi bugetare trimestriale –              1.118.040 lei; 

       - plăți efectuate -                                        755.824  lei 



 

 

b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 

       - prevederi bugetare initiale                –                 0    lei 

     - prevederi bugetare trimestriale –                     0    lei; 

       - plăţi efectuate -                                                0    lei. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              Contrasemnează,                                                                                                                                               

NEAGOVICI VASILE - CĂTĂLIN                                  SECRETAR GENERAL   

                                                                                             AL ORAȘULUI COVASNA                                                                                                                                                                                            

VASILICA ENEA 

 


