
     
HOTĂRÂREA NR. 108/2022 

Privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2022 

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 21 

iulie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (16) 

din totalul de 17 consilieri aleşi, 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economică – 

socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii 

publice și comerț, precum şi avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului; 

În conformitate cu  prevederile: 

- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al Oraşului Covasna, 

Judeţul Covasna; 

- art. 112 alin. (1) pct. 5 din  O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- 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 nr. 6 din 4 ianuarie 2022 privind transmiterea situaţiilor financiare 

anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2021 şi pentru 

completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 

ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme 

metodologice în domeniul contabilităţii 

 

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 modificările şi completările ulterioare; 

 

Cu votul ,,pentru” a 16 consilieri, ,,împotrivă” – consilieri, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe 30.06.2022, în 

următoarea structură: 

a ) la venituri total: 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL  COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI 

COVASNA 
 



     - prevederi bugetare initiale                 - 50.454.540 lei 

       - prevederi bugetare trimestriale     - 26.492.720 lei; 

       - încasări realizate                          - 18.840.603 lei. 

a1) Veniturile secţiunii de funcţionare: 

     - prevederi bugetare initiale                 - 22.690.460  lei 

       - prevederi bugetare trimestriale            - 12.027.320 lei; 

       - încasari realizate                                - 12.751.061 lei. 

a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare: 

      - prevederi bugetare initiale                  - 27.764.080 lei 

      - prevederi bugetare trimestriale        - 14.465.400 lei; 

       - încasări realizate     - 6.089.542 lei. 

b) la cheltuieli total: 

     - prevederi bugetare initiale                   -  57.171.250 lei 

       - prevederi bugetare trimestriale        - 31.735.150 lei; 

       - plăți efectuate                                    - 14.797.867 lei 

b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 

       - prevederi bugetare initiale                   - 22.690.460 lei 

     - prevederi bugetare trimestriale         - 12.026.560 lei; 

      - plăți efectuate                                  - 8.837.369 lei. 

b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 

       - prevederi bugetare initiale                   - 34.480.790 lei 

     - prevederi bugetare trimestriale            - 19.708.590 lei;        

       - plăţi efectuate                                      - 5.960.498 lei. 

 

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

venituri proprii şi subvenţii pe 30.06.2022, în următoarea structură: 

a) la venituri totale: 

   - prevederi bugetare initiale                     - 1.203.490 lei 

      - prevederi bugetare trimestriale                  - 676.300 lei; 

      - încasări realizate     - 588.068 lei 

a1) Veniturile secţiunii de funcţionare: 

    - prevederi bugetare initiale                         - 1.203.490 lei 

     - prevederi bugetare trimestriale     - 578.000 lei; 

       - realizări efective     - 588.068 lei. 

a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare: 

      - prevederi bugetare initiale                 - 198.300 lei 

      - prevederi bugetare trimestriale                 - 98.300 lei; 

       - realizări efective                     - 0 lei. 

b) la cheltuieli totale: 

   - prevederi bugetare initiale                    - 1.203.490 lei 

       - prevederi bugetare trimestriale   - 676.300 lei; 

       - plăţi efectuate      - 501.432 lei 

b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 



       -  prevederi bugetare initiale                   - 1.203.490 lei 

       - prevederi bugetare trimestriale   - 578.000 lei; 

       - plăți efectuate      - 501.432  lei 

b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 

       - prevederi bugetare initiale                 - 198.300    lei 

     - prevederi bugetare trimestriale        - 98.300    lei; 

       - plăţi efectuate      - 0    lei. 

 

Art. 3 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe 30.06.2022, în următoarea structură: 

 

a) la venituri totale: 

   - prevederi bugetare initiale                  - 0 lei 

      - prevederi bugetare trimestriale   - 120.000 lei; 

      - încasări realizate      - 30.592 lei 

a1) Veniturile secţiunii de dezvoltare: 

    - prevederi bugetare initiale                 - 0 lei 

     - prevederi bugetare trimestriale   - 120.000 lei; 

       - realizări efective    - 30.592 lei. 

b) la cheltuieli totale: 

   - prevederi bugetare initiale                  - 0 lei 

       - prevederi bugetare trimestriale              - 120.000 lei; 

       - plăţi efectuate                                          - 30.592 lei 

b1) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 

       -  prevederi bugetare initiale                      -  0 lei 

       - prevederi bugetare trimestriale   - 120.000 lei; 

       - plăți efectuate      - 30.592  lei; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ,                

GAZDA ISTVÁN                                  SECRETAR GENERAL 

      AL ORAŞULUI COVASNA ,   

                                                                                      VASILICA ENEA      

 


