ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 134/2022
cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna pe anul 2022
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 29.09.2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (13) din totalul de 17 consilieri aleși,
Analizând:
referatul de aprobare al primarului nr.15403/28.09.2022 ,
raportul compartimentului de specialitate nr.15405/28.09.2022,
avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului,
servicii publice și comerț,
avizul comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură
avizul comisiei juridice şi pentru administraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi
alte drepturi
avizul comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială,
sport și tineret avizul comisiei de specialitate învăţământ, cultură, sănătate, protecţie

socială şi sport,
avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului la proiectul
prezentei hotărâri.
În baza:
- H.G. nr. 1156 din 21 septembrie 2022 privind repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.
- Deciziei nr.6/2022 a Sediului A.J.F.P.Covasna;
- Adresei nr.7352 si 98 din 2022;
- Referatelor de necesitate nr. 589, 598, 599 si 603 din 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;

- Legii 317/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2022, secţiunea a 2
– a „Dispoziţii referitoare la bugetele locale”,
- art. 5, art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b” alin. (2), 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 13 consilieri, ,,împotrivă” a – consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022 cu suma de
446,58 mii lei, conform anexelor (1,2,3 şi 4) la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 467,24 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 rectificarea bugetului activitatilor finantate din
venituri proprii si subventii cu suma de 126,00 mii lei, conform anexelor (5 ,6, 7 şi
8) la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă actualizarea PROGRAMUL DE INVESTITII PE
ANUL 2022, pentru aparatul propriu de specialitate(Primarie), conform anexei (9)
la prezenta.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
oraşului, Direcţia Economică, Compartimentele de specialitate responsabile cu
urmărirea şi implementarea investiţiilor din cadrul aparatului de specialitate
a Primarului si ordonatorii terţiari de credite.
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