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HOTĂRÂREA  NR.  154/2022 

      cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2022 

 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

10.11.2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie 

(12) din totalul de 17 consilieri aleşi,   

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, întocmit de dl Bagoly Zsolt- Lajos, Director executiv, Direcţia 

Economică, avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economică- solcială, 

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

şi comerţ, precum şi avizul de legalitate al secretarului general al Oraşului Covasna, 

În baza: 

- H.G.nr.1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru 

unele unităţi administrativ-teritoriale; 

- adresei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală 

Reginală a Finanţelor Publice Braşov/Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică Covasna/ Biroul Sinteza şi Asistenţă Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale 

nr.4255 din 03.11.2022, înregistrată la Primăria oraşului Covasna sub nr. 

17368/04.11.2022; 

Având în vedere prevederile: 

- Ordinului 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. 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 12 consilieri, ,,împotrivă” a - consilieri, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

  Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022  cu suma de 

600,00 mii lei, conform anexelor (1,2,3 şi 4) la prezenta hotărâre. 



 

  

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul 

oraşului. 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              MOLNÁR JÁNOS 

                                                                                  Contrasemnează, 

              SECRETAR GENERAL 

                                                                                  al oraşului Covasna, 

                VASILICA ENEA 


