ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 109/2022
cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 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 baza:
- referatelor de necesitate nr. 129, 193,266, 305, 436, 455, 456 si 457 din
2022;
-adresei nr.11.195/2022;
Având în vedere 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;
- Legii 317/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2022, secţiunea a 2 – a
„Dispoziţii referitoare la bugetele locale”,
- 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, 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 16 consilieri, ,,împotrivă” a - consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu
suma de 37,70 mii lei, conform anexelor (1,2,3 şi 4) la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 349,48 mii lei din excedentul
bugetului local rezultat la încheierea anului precedent, ca sursă de finanțare
pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local conform anexelor(1, 2, 3 şi 4)
la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă virările de credite în cadrul şi între capitolele
bugetare ale bugetului local, conform anexelor (1, 2, 3 şi 4) la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă actualizarea PROGRAMULUI DE
INVESTITII PE ANUL 2022, pentru oraşul Covasna (activitatea proprie),
conform anexei (5) la prezenta.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul
oraşului Covasna.
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