
ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA  

HOT  ĂRÂRE NR. 4/2021
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituțiilor

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunii de
funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din

venituri proprii pe anul 2020 

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 privind  aprobarea  acoperirii
definitive din excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din
venituri  proprii  a  deficitului  secțiunii  de funcționare  a  bugetului  instituțiilor  publice
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020;

Având în vedere:
- Raportul Direcţiei Economice;
- Avizul  comisiei  de  specialitate  pentru  programe  de  dezvoltare  economic  -

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,
servicii publice şi comerţ; 

- Avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului;
- Pct.  10.6.3  lit.  „b”  din  Ordinul  Ministerului  Finanțelor  Publice  nr.

3155/2020 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 58, alin. (1)  lit. „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza 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  16 consilieri, „împotrivă” - consilieri si „abţineri” -
consilieri,

HOTĂRĂŞTE:
Art.  1.  Se  aprobă  acoperirea  definitivă  din  excedentul  bugetului  institutiilor

publice  finantate  integral  sau  partial  din  venituri  proprii  a  deficitului  secțiunii  de



functionare a bugetului  institutiilor  publice finantate  integral  sau partial  din venituri
proprii pe anul 2020, în sumă de 45156,18 lei.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
orasului Covasna şi Direcţia Economică.
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