ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂRE NR. 2/2021
privind aprobarea utilizării sumei de 30.000 lei din excedentul bugetului
activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2020, pentru
acoprerirea golului temporar de casă
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
7 ianuarie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16),
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare
economic - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului, servicii publice şi comerţ şi avizul de legalitate dat de secretarul general al
oraşului,
În temeiul prevederilor:
- art.71 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.57 alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 privind aprobarea normelor
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor
publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de
privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare
şi finanţare a acestora;
Conform 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 Urgenţă nr.57/2019 –
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu votul „pentru” a 16 consilieri, „împotrivă” - consilieri si „abţineri” consilieri,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă utilizarea sumei de 30.000 lei, din excedentul bugetului
activitatilor finantate din venituri proprii rezultat la incheierea anilor precedenti,
pentru acoperirea temporară a golului de casa ivit ca urmare a decalajului provenit
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între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare, pentru acest buget defalcat
pe activitati, astfel:
(1)La activitatea de piata agroalimentara – utilizarea sumei de 20.000 lei
pentru acoperirea temporară a golului de casa ivit la sectiunea de functionare
(2)La activitatea de pasuni comunale – utilizarea sumei de 10.000 lei
pentru acoperirea temporară a golului de casa ivit la sectiunea de functionare
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului şi
Direcţia Economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BECSEK ÉVA

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
AL ORAŞULUI COVASNA
VASILICA ENEA
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