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HOTĂRÂRE NR. 31 / 23.12.2020
cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2020

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință extraordinară,

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.19.394/18.12.2020, precum
și  Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.19.402/18.12.2020;

Potrivit prevederilor Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, în baza prevederilor
Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari;

Potrivit  prevederilor  H.G. nr.1100/17.12.2020 privind alocarea unei  sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.3 lit. „a”, și art.196

alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019,  privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Rectificării Bugetului Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2020, după
cum urmează:

A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL se constituie din:

Aprobat
decembrie

Propus
decembrie

II

Influențe

T O T A L     V E N I T U R I 50.410.000 51.528.000 +1.118.000
I.Venituri proprii     din care : 21.401.000 21.719.000 +318.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 6.433.000 6.433.000
Sume  alocate  din  cotele  defalcate  din  impozitul  pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

664.000 664.000

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului
Județean

1.377.000 1.377.000

Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri :
- impozit pe venit din transferul proprietatilor 
- impozit și taxe pe clădiri
- impozit și taxe pe teren
- taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru
- taxe pe servicii specifice
- impozit pe mijloace de transport

12.927.000
90.000

4.138.000
1.439.000

38.000
2.000

833.000

13.245.000
90.000

4.138.000
1.439.000

38.000
2.000

833.000

+318.000
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-  taxe  și  tarife  pentru  eliberarea  de  licențe  și
autorizații de funcționare
-  alte  taxe  pe  utilizarea  bunurilor,  autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități
- alte impozite și taxe fiscale
- venituri din proprietate
- venituri din prestări de servicii și alte activități
- venituri din taxe administrative, eliberări permise
- amenzi, penalități și confiscări
- diverse venituri(SMURD,taxă salubritate)
-  venituri  din  vănzarea  unor  bunuri  aparținând
domeniului  privat  al  statului  sau  al  unităților
administrativ-teritoriale

1.180.000

+796.000 

570.000
880.000
26.000
13.000

364.000
1.373.000
1.185.000

1.180.000

+796.000

570.000
880.000
26.000
13.000

364.000
1.373.000
1.503.000 +318.000

II.Prelevări din bugetul de stat , din care: 4.924.000 5.724.000 +800.000
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor
descentralizate la nivelul oraşului 

1.835.000 1.835.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 14.000 14.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale

3.075.000 3.875.000 +800.000

III.Subvenţii 8.791.000 8.791.000
Subvenţii  pentru  acordarea  ajutorului   pt.  încălzirea
locuinţei cu lemne

9.000 9.000

Subvenții  din  bugetul  de  stat  pentru  finanțarea
sănătății

39.000 39.000

Sume  alocate  din  bugetul  ANCPI  pentru  finanțarea
lucrărilor  de  înregistrare  sistematică  din  cadrul
Programului național de cadastru și carte funciară

160.000 160.000

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea Programului National de Dezvoltare 
Locală

7.583.000 7.583.000

Subvenţii  din  bugetul  de  stat  alocate  conform
contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

178.000 178.000

Subvenţii  de  la  bugetul  de  stat  pentru  decontarea
cheltuielilor pentru carantină

822.000 822.000

IV.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul
plăţilor efectuate şi prefinanţări

15.294.000 15.294.000

 Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR) 15.083.000 15.083.000
Fondul Social European 211.000 211.000
V.Transferuri
 Donaţii şi sponsorizări
Vărsăminte  din  secțiunea  de  funcționare  pentru
finanțarea secțiunii de dezvoltare

-4.770.000 -5.370.000 -600.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 4.770.000 5.370.000 +600.000



Centralizatorul  structurii  cheltuielilor  defalcat  pe  capitole,  subcapitole  şi  titluri
bugetare se prezintă astfel:

Cap. Denumire indicatori Aprobat
decembrie

Propus
decembrie

II

Influențe

51. Autorităţi executive 5.359.000 5.677.000 +318.000
- cheltuieli de personal 2.834.000 2.834.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.319.000 1.319.000
-alte cheltuieli 110.000 110.000
-proiecte  cu  finanțare  din  fonduri  externe
nerambursabile cadrului financiar 2014-2020

211.000 211.000

- cheltuieli de capital 885.000 1.203.000 +318.000
54. Servicii publice generale : 1.030.000 1.030.000

- cheltuieli de personal 748.000 748.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 182.000 182.000
- fond de rezervă 100.000 100.000
        Servicii publice comunitare de evidenţă a
persoanelor

269.000 269.000

        Alte servicii publice generale(PSI) 661.000 661.000
       Fond de rezervă 100.000 100.000

55. Tranzacţii  privind  datoria  publică  şi
împrumuturi 

343.000 343.000

- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.000 1.000
- dobânzi 342.000 342.000

61. Ordine publică şi siguranţa naţională 1.540.000 1.540.000
- cheltuieli de personal 448.000 448.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.092.000 1.092.000
          Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 540.000 540.000
         Protecția civilă 1.000.000 1.000.000

65. Învăţământ : 1.603.000 1.603.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.547.000 1.547.000
- alte cheltuieli (burse) 32.000 32.000
- asistență socială 24.000 24.000
        Învăţământ prescolar 187.000 187.000
       Învăţământ primar 180.000 180.000
       Învăţământ secundar inferior 603.000 603.000
       Învăţământ secundar superior 480.000 480.000
       Internate şi cantine pentru elevi 144.000 144.000
     Alte cheltuieli în domeniul învățământului 9.000 9.000

66. Sănătate : 1.329.000 1.329.000
- cheltuieli de personal 1.245.000 1.245.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 84.000 84.000
      Servicii de sănătate publică gerelale 79.000 79.000
      Alte instituţii şi acţiuni sanitare (SMURD) 1.250.000 1.250.000

67. Cultură,recreere şi religie 2.696.000 2.696.000
- cheltuieli de personal 730.000 730.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 809.000 809.000



- alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii) 212.000 212.000
- cheltuieli de capital 945.000 945.000
       Biblioteci publice 174.000 174.000
       Case de cultură 93.000 93.000
      Cămine culturale 25.000 25.000
    Întreţinere grădini publice, parcuri, zone
verzi

666.000 666.000

       Alte serviciiculturale în domeniul culturii
(Baze sportive, activităţi sportive şi culturale,
cimitire)

1.738.000 1.738.000

68. Asistenţă socială 2.715.000 2.715.000
- cheltuieli de personal 1.451.000 1.451.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 276.000 276.000
- ajutoare sociale 988.000 988.000
      Asist.  acordată  persoanelor  în
vârstă(Caritas)

85.000 85.000

       Asist. Socială în caz de invaliditate 2.195.000 2.195.000
      Asistenţă socială pentru familie şi copii 21.000 21.000
       Creşe 359.000 359.000
       Ajutor social(ajutor  de încălzire,  alte
ajutoare)

55.000 55.000

70. Servicii şi dezvoltare publică 17.904.000 18.504.000 +600.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.183.000 1.183.000
-Programme FEDR 6.253.000 6.253.000
- cheltuieli de capital 10.468.000 11.068.000 +600.000
       Iluminat public 863.000 863.000
      Alte servicii în dom. dezv.loc .(serviciile
de evidenţiere al domeniului public şi privat
al oraşului)

17.041.000 17.641.000   +600.000

74. Protecţia mediului 2.468.000 2.668.000 +200.000
- cheltuieli de personal 376.000 376.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.556.000 1.756.000 +200.000
- cheltuieli de capital 160.000 160.000
- rambursări de credite 376.000 376.000
       Salubritate 1.932.000 2.132.000 +200.000
      Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 536.000 536.000

84. Transporturi: 17.155.000 17.155.000
- cheltuieli de personal 998.000 998.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.394.000 1.394.000
- subvenţii 90.000 90.000
- rambursări de credite 148.000 148.000
-Programme FEDR 9.079.000 9.079.000
- cheltuieli de capital 5.446.000 5.446.000
      Drumuri şi poduri (proiecte de finanţare,
rambursare credit)

896.000 896.000

      Transport în comun 90.000 90.000
      Străzi 16.169.000 16.169.000

87. Alte acţiuni economice 2.223.000 2.223.000
- cheltuieli de personal 563.000 563.000



- cheltuieli cu bunuri şi servicii 320.000 320.000
- cheltuieli de capital 1.340.000 1.340.000
     Turism 687.000 687.000
    Alte acţiuni economice (piaţă) 1.536.000 1.536.000

T O T A L 56.365.000 57.483.000 +1.118.000

B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL:

Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel:

Aprobat
decembrie

Propus 
decembrie

II

Influențe

TOTAL – CHELTUIELI 56.365.000 57.483.000 +1.118.000
Cheltuieli de personal 9.393.000 9.393.000
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9.763.000 9.963.000 +200.000
 Dobânzi 342.000 342.000
Subvenţii 90.000 90.000
Fond de rezervă 100.000 100.000
Asistenţă socială 1.012.000 1.012.000
Proiecte  cu  finanțare  din  fonduri  externe
nerambursabile cadrului financiar 2014-2020

15.543.000 15.543.000

Alte  cheltuieli  (asociaţii  şi  fundaţii ;  burse ;  culte ;
sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)

354.000 354.000

Cheltuieli de capital 19.244.000 20.162.000 +918.000
Rambursări de credite interne 524.000 524.000

C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI :

C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 21.778.000 lei
după cum urmează:

Aprobat
decembrie

Propus
decembrie

II

Influențe

TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE
FUNCŢIONARE

21.578.000 21.778.000 +200.000

I.Venituri proprii     din care : 20.216.000 20.216.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 6.433.000 6.433.000
Sume  alocate  din  cotele  defalcate  din  impozitul  pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

664.000 664.000

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului
Județean

1.377.000 1.377.000

Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri :
- impozit pe venit din transferul proprietatilor 
- impozit și taxe pe clădiri
- impozit și taxe pe teren

11.742.000
90.000

4.138.000
1.439.000

11.742.000
90.000

4.138.000
1.439.000



- taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru
- taxe pe servicii specifice
- impozit pe mijloace de transport
-  taxe  și  tarife  pentru  eliberarea  de  licențe  și
autorizații de funcționare
-  alte  taxe  pe  utilizarea  bunurilor,  autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități
- alte impozite și taxe fiscale
- venituri din proprietate
- venituri din prestări de servicii și alte activități
- venituri din taxe administrative, eliberări permise
- amenzi, penalități și confiscări
- diverse venituri

38.000
2.000

833.000
1.180.000

796.000

570.000
880.000
26.000
13.000

364.000
1.373.000

38.000
2.000

833.000
1.180.000

796.000

570.000
880.000
26.000
13.000

364.000
1.373.000

II.Prelevări din bugetul de stat , din care: 4.924.000 5.724.000 +800.000
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor
descentralizate la nivelul oraşului 

1.835.000 1.835.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 14.000 14.000
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  echilibrarea
bugetelor locale

3.075.000 3.875.000 +800.000

III.Subvenţii 1.208.000 1.208.000
Subvenţii  pt.acordarea  ajutorului   pt.  încălzirea
locuinţei cu lemne

9.000 9.000

Subvenții  din  bugetul  de  stat  pentru  finanțarea
sănătății

39.000 39.000

Sume alocate  din  bugetul  ANCPI  pentru  finanțarea
lucrărilor  de  înregistrare  sistematică  din  cadrul
Programului național de cadastru și carte funciară

160.000 160.000

Subvenţii  de  la  bugetul  de  stat  alocate  conform
contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

178.000 178.000

Subvenţii  de  la  bugetul  de  stat  pentru  decontarea
cheltuielilor pentru carantină

822.000 822.000

IV.Transferuri -4.770.000 -5.370.000 -600.000
Vărsăminte  din  secțiunea  de  funcționare  pentru
finanțarea secțiunii de dezvoltare

-4.770.000 -5.370.000 -600.000

TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE
FUNCȚIONARE

21.578.000 21.778.000 +200.000

Cheltuieli de personal 9.393.000 9.393.000
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9.763.000 9.963.000 +200.000
 Dobânzi 342.000 342.000
Subvenţii 90.000 90.000
Fond de rezervă 100.000 100.000
Asistenţă socială 1.012.000 1.012.000
Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 354.000 354.000
Rambursări de credite interne 524.000 524.000

C.2. Veniturile secțiuni de dezvoltare sunt în sumă de 29.750.000 lei iar chetuielile sunt
în sumă de 35.705.000 lei. Din excedentul total al anului precedent în sumă totală de 5.955.000
lei suma de 5.955.000 lei se repartizează ca sursă de finanțare al secțiunii de dezvoltare. Astfel



diferenţa de 5.955.000 lei între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare se va acoperi
din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investiţii:

Aprobat
decembrie

Propus
decembrie

II

Influențe

   TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE

28.832.000 29.750.000 918000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 4.770.000 5.370.000 +600.000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea Programului National de Dezvoltare
Locală

7.583.000 7.583.000

 Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR) 15.083.000 15.083.000
Fondul Social European 211.000 211.000
Venituri  din  vănzarea  unor  bunuri  aparținând
domeniului  privat  al  statului  sau  al  unităților
administrativ-teritoriale

1.185.000 1.503.000 +318.000

TOTAL  –  CHELTUIELILE  SECŢIUNII  DE
DEZVOLTARE

34.787.000 35.705.000 +918.000

Proiecte  cu  finanțare  din  fonduri  externe
nerambursabile  cadrului  financiar  2014-2020  –
FEDR, FSE

15.543.000 15.543.000

Cheltuieli de capital 19.244.000 20.162.000 +918.000
Deficitul  secțiunii  de  dezvoltare  acoperită  din
excedentul anului precedent

-5.955.000 -5.955.000

Art.2. – Aprobarea programului de investiţii conform anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.3. – Bugetul defalcat pe trimestre, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole, 
alineate este prezentată în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. –  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
-   Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarului Oraşului Sovata;
-       Serviciului Economic;

                        -       Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei. 

  Președinte de ședință,
                                                                                Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 23
decembrie 2020, cu 17 voturi “pentru”.        



Anexa nr.1

Programul de investiţii pe anul 2020

N
rc
rt

Denumirea investiţiei Aprobat
decembrie

Propus
decembrie

II

Influențe

Cu finanţare din bugetul local (art.58, art.71) 34.787.000 35.705.000 +918.000
Cap. 51 – Autorităţi executive 1.096.000 1.414.000 +318.000
1.  Documentație tehnico-economică pentru 

Extindere clădire Primărie Oraș Sovata
     126.000      126.000

2. Lucrări de Extindere clădire Primărie Oraș Sovata 26.000 26.000
3. Lucrări de Mansardare birouri în volumul podului 

existent al Primăriei Orașului Sovata
533.000 851.000 +318.000

4. Proiectul Ne place la școală – SOS cod SMIS 
107089 finanțat prin POCU

211.000 211.000

5. Achiziționare calculatoare 10.000 10.000
6. Servicii de proiectare pentru investiția Mansardare

birouri în volumul podului existent al Primăriei 
Orașului Sovata

148.000 148.000

7. Servicii de asistență tehnică pentru Mansardare 
birouri în volumul podului existent al Primăriei 
Orașului Sovata

0 0

8. Elaborare Strategie de Dezvoltare al Orașului 42.000 42.000
Cap. 67 – Cultură,recreere şi religie 945.000 945.000
1. Lucrări  de  execuție  reamenajare  fosta  centrală

termică cart.Petofi
234.000 234.000

2. Elaborare  documentație  tehnico-economică  Casă
funerară Ilieși

         6.000          6.000

3. Lucrări de construire Casă funerară Ilieși 305.000 305.000
4. Lucrări  de  execuție  reamenajare  fosta  centrală

termică cart.Eminescu
400.000 400.000

Cap. 70 – Servicii şi dezvoltare publică 16.721.000 17.321.000 +600.000
1. Lucrări  de  construire  Grădiniță  și  creșă  cu

program prelungit Oraș Sovata    
8.396.000 8.996.000 +600.000

2. Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa
prioritară  7  „Amenajare  spațiu  de  agrement
multifuncțional în jurul Cinema Doina” Cod SMIS
2014-117613

6.253.000 6.253.000

3. Lucrări  de  înregistrare  sistematică  din  cadrul
Programului Național de cadastru și carte funciară

160.000 160.000

4. Servicii topo cadastrale 126.000 126.000
5. Reabilitare  rețea  de  iluminat  public

str.Trandafirilor
543.000 543.000

6. Construcții canalizare subterane str.Trandafirilor 503.000 503.000
7. Executare și montare capace canal str.Trandafirilor 98.000 98.000
8. Extindere retea si bransament electric la Capela 14

Cruci
74.000 74.000



9. Achiziție terenuri 482.000 482.000
10
.

Lucrări  de  teren  și  birou  necesar  realizării
Nomenclatorului stradal pentru Orașul Sovata

45.000 45.000

11
.

Documentație  tehnico  economică  pentru
Reprofilarea  albiei  canalului  Morii  și  amenajare
nodului  hidrotehnic  între  canalul  Morii  și  pârâul
Sebeș

41.000 41.000

Cap. 74 – Protecţia mediului 160.000 160.000
1. Elaborare documentație tehnico economice, 

detaliu de execuție pentru realizarea lucrărilor de 
Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare 
menajeră în Orașul Sovata

160.000 160.000

Cap. 84 – Transporturi 14.525.000 14.525.000
1. Consolidarea podului din beton armat peste pârâul

Sovata pe DJ 153 Reghin-Sovata km 34+400, Oraș
Sovata, str.Lungă, județul Mureș

748.000 748.000

2. Implementarea  Proiectului  POR.2014-2020,  axa
prioritară 7, pentru „Modernizare străzi urbane în
orașul Sovata” cod SMIS 117710

9.079.000 9.079.000

3. Lucrări de asfaltare str. Câmpul Sărat 0,6 km 529.000 529.000
4. Lucrări de asfaltare str.Vânătorilor 535.000 535.000
5. Lucrări de asfaltare str.Căprioarei 58.000 58.000
6. Lucrări de asfaltare str.Fagului 64.000 64.000
7. Modernizare zonă pietonală str.Trandafirilor 530.000 530.000
8. Achiziționare panou publicitar cu leduri 45.000 45.000
9. Achiziționare echipament de taxare fără personal 30.000 30.000
10
.

Lucrări  de  coborâre  cotă  trotuar  și  montare
jardiniere  în  str.Trandafirilor  în  față  la  Cantina
nr.1

110.000 110.000

11
.

Lucrări  de  reparații  și  înlocuire  borduri  în
str.Trandafirilor

152.000 152.000

12
. 

Modernizare scară la Hotel Făget 21.000 21.000

13
.

Modernizare scară la Hotel Aluniș 32.000 32.000

14
.

Lucrări de amenajare parcare  în stațiunea Sovata
lângă Poliție. 

247.000 247.000

15
.

Lucrări  de  canalizare  în  străzile  Căprioarei,
Câmpul lui Ioan, Lupului

415.000 415.000

16
.

Achizitionare echipament pentru marcare 104.000 104.000

17
.

Achiziție comlex de joacă  in cart.Petofi Sandor 39.000 39.000

18
.

Achiziție  tartan  și  bordure  de  lemn  pentru
acoperire teren de joacă cart.Petofi Sandor

54.000 54.000

19
.

Elaborare documentație tehnico economică pentru
lucrări  de  investiții  „Asfaltare  rețea  stradală  în
orașul Sovata jud.Mureș”

198.000 198.000

20 Elaborare  documentație  tehnico  economică, 31.000 31.000



. proiect  tehnic  și  detaliu  de  execuție  pentru
realizarea lucrărilor de Asfaltare în str.Răchitei

21
.

Lucrări de asfaltare str.Răchitei 335.000 335.000

22
.

Lucrări de asfaltare în cart.Florilor 230.000 230.000

23
.

Lucrări de amenajare trotuare str.Praidului 230.000 230.000

24
.

Lucrări  de  betonare  accese  str.Restad  și
str.Lupului

62.000 62.000

25
.

Lucrări de drenaj și lucrări de suprafață str.Nicolae
Bălcescu, str.Sebeșului,str.Praidului

60.000 60.000

26
.

Achiziționare jocuri  pentru copii  la terenurile  de
joacă  în  cart.Bekecs,  parc  str.Primăverii,
cart.Petofi S., cart. M.Eminescu

30.000 30.000

27
.

Lucrări  de  asfaltare  str.Ulmului  și  amenajare
intrări la proprietăți

332.000 332.000

28
.

Amenajare teren fosta Piață de zi 40.000 40.000

29
.

Construire trotuare la Casa funerară Ilieși 15.000 15.000

30
.

Documentație  tehnico  economică  asfaltare
str.Ulmului

25.000 25.000

31
.

Lucrări de asfaltare str.Reștad 145.000 145.000

32
.

Reabilitarea podețului pe DN 13A km 36+890 0 0

Cap. 87 – Alte acţiuni economice 1.340.000 1.340.000
1. Construire  piață  acoperită  cartier  M.Eminescu

Oraș Sovata
545.000 545.000

2. Construire parcare auto și căi de acces pentru piața
acoperită în cartierul Mihai Eminescu 

245.000 245.000

3. Construire Hală și Grup Sanitar public în cartierul
Mihai Eminescu

550.000 550.000


