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HOTĂRÂREA NR. 21/2022   
cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 

2022 

 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 11.02.2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (16), 

Analizând: 

- referatul de aprobare a primarului nr. 2612/04.02.2022, 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 2614/04.02.2022, 

- avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economică- solcială, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ  

- avizul comisiei de pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură, 

- avizul comisiei de specialitate juridice şi pentru adiministraţia publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, 

- avizul comisiei de specialitate învăţământ, cultură, sănătate, protecţia 

socială, sport şi tineret, 

- avizul de legalitate dat de secretarul oraşului la proiectul prezentei 

hotărâri. 

 

În baza: 

- adreselor Administratiei Judetene a Finantelor Publice Covasna si 

Hotararea Consiliului Judetean Covasna prin care se comunică sumele repartizate 

oraşului Covasna;  

 

Având în vedere prevederile: 

- 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 si art. 70 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 Ordinanţa de Urgenţa nr.57/2019 – 

privind Codul Administrativ. 

 



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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2022  în sumă totală de 

50.454,54 mii lei venituri si 57.171,25 mii lei cheltuieli, din care Secţiunea de 

Funcţionare în sumă totală de  22.690,46 mii lei venituri si 22.690,46 mii lei 

cheltuieli, şi Secţiunea de Dezvoltare în sumă totală de  27.764,08 mii lei venituri si  

34.480,79 mii lei cheltuieli, conform anexelor (1,2,3 şi 4) la prezenta. 

 

Art. 2. Se aprobă preluarea ca venit la bugetul local al execedentului 

activităţilor finantate integral din venituri proprii al oraşului Covasna, in suma de 

88.566,12 lei. 

 

Art.3.  Se aprobă utilizarea sumei de 6.716,71 mii lei, din excedentul 

bugetului local rezultat la incheierea anului precedent, ca sursa de finantare pentru 

sectiunea de dezvoltare a bugetului local, conform anexelor(1,2,3 şi 4) la prezenta. 

 

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022  în sumă totală de 1.203,49 

mii lei venituri şi 1.203,49 mii lei cheltuieli din care Secţiunea de Funcţionare în 

sumă de 1.005,19 mii lei venituri şi 1.005,19 mii lei cheltuieli şi Secţiunea de 

Dezvoltare în sumă totală de 198,30 mii lei venituri si 198,30 mii lei cheltuieli, astfel: 

 (1) 

- învăţământ(Sectiunea de Functionare)  

- total venit     175,19 mii lei 

- total cheltuieli    175,19 mii lei 

 

  (2)Se aprobă bugetul pentru Casa de Cultură pe anul 2022, 

instituţia publică din subordinea Consiliului Local în sumă totală de 1.028,30 

mii lei venituri şi 1.028,30 mii lei cheltuieli din care Secţiunea de Funcţionare 

în sumă de 830,00 mii lei venituri şi 830,00 mii lei cheltuieli şi Secţiunea de 

Dezvoltare în sumă totală de 198,30 mii lei venituri si 198,30 mii lei cheltuieli, 

astfel: 

- casa de cultura(Sectiunea de Functionare)   

- total venit    830,00 mii lei, din care 

 -venit propriu           10,00 mii lei 

 -subventii                820,00 mii lei 

- total cheltuieli   830,00 mii lei 

 - casa de cultura(Sectiunea de Dezvoltare) 

- total venit    198,30 mii lei, din care 

 -subventii               198,30 mii lei 

- total cheltuieli   198,30 mii lei 

 

conform anexelor (5 şi 6) la prezenta. 



Art. 5. Se aprobă PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2022, 

pentru oraşul Covasna (activitatea proprie), conform anexei (7) la prezenta. 

 

Art.6. Se aprobă PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2022, 

pentru Casa orăşenească de Cultură, conform anexei (8) la prezenta. 

 

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul 

oraşului, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite. 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

       BOCAN IOAN-MARCEL 

                                                                                  Contrasemnează, 

              SECRETAR GENERAL 

                                                                                  al oraşului Covasna 

                VASILICA ENEA,  

                    cu excepţia cheltuielilor  

                                                                           de personal pentru creşă,          

conform avizului parţial   nr. 
3060/10.02.2022, cheltuieli 

care în anul bugetar 2022 se 

finanţează numai din bugetul            
          de stat. 
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