
 

HOTĂRÂREA NR. 86/2022 

Privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2021 

 

 

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

26 mai 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (15), 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiei 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 oraşului 

 

În conformitate cu  prevederile: 

- art. 57 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 15 consilieri, ,,împotrivă” – consilieri, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

      Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe 31.12.2021, în 

următoarea structură: 

a )La venituri total: 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL  COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI 

COVASNA 
 



- prevederi bugetare initiale    - 41.975.090  lei 

- prevederi bugetare definitive        - 46.594.590 lei; 

- incasari realizate          - 24.958.678  lei. 

 

a1) Veniturile secţiunii de funcţionare: 

- prevederi bugetare initiale      - 20.532.130  lei 

- prevederi bugetare definitive     - 23.175.120 lei; 

 -incasari realizate           - 23.180.033 lei. 

a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare: 

- prevederi bugetare initiale    - 21.442.960 lei 

- prevederi bugetare definitive        - 23.419.470 lei; 

- incasari realizate      - 1.778.645  lei. 

 

b) La cheltuieli total: 

- prevederi bugetare initiale         - 46.225.060 lei 

- prevederi bugetare definitive            - 51.823.040 lei; 

- plăți efectuate      -  22.195.019 lei 

b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 

- prevederi bugetare initiale          - 20.532.130 lei 

- prevederi bugetare definitive                   - 23.175.120 lei; 

- plăți efectuate          - 19.334.681 lei. 

b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 

- prevederi bugetare initiale        - 25.692.930lei 

- prevederi bugetare definitive          - 28.647.920 lei; 

- plăţi efectuate                                        - 2.860.338 lei. 

 

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

venituri proprii şi subvenţii pe 31.12.2021, în următoarea structură: 

 

a) La venituri totale: 

-prevederi bugetare initiale     - 967.000lei 

  - prevederi bugetare definitive        - 1.045.190  lei; 

- încasări realizate      - 1.035.727  lei 

a1) Veniturile secţiunii de funcţionare: 

- prevederi bugetare initiale          - 967.000lei 

- prevederi bugetare definitive         - 1.045.190 lei; 

- realizări efective       - 1.035.727 lei. 

b) La cheltuieli totale: 

- prevederi bugetare initiale    - 1.062.000lei 

- prevederi bugetare definitive     - 1.140.190 lei; 

- plăţi efectuate                              - 1.072.006 lei 

b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 



-  prevederi bugetare initiale    -1.062.000lei 

- prevederi bugetare definitive    - 1.140.190lei; 

- plăți efectuate                             - 1.072.006 lei 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         Contrasemnează,                                                                                                                                                     

FERENCZ BOTOND     SECRETAR GENERAL                                                                                          

AL ORAŞULUI COVASNA,  

VASILICA ENEA 

 

 


