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HOTĂRÂRE NR. 86 / 27.08.2020
cu privire la aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local al Oraşului Sovata la data

de 30.06.2020

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata, înregistrată cu
nr.13.900/18.08.2020,  precum  şi  de  Referatul  de  specialitate  al  Serviciului  Economic
nr.13.915/18.08.2020;

Având în vedere prevederile art.49 alin.12 şi alin.13 din Legea nr.273/2006, privind
finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, trimestrial ordonatorii
principali  de credite  întocmesc și  prezintă spre analiză și  aprobare unităților deliberative
execuția bugetară pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare.
-  Veniturile totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli  sunt de 46.292.000 lei, iar

încasările au fost de 16.666.275  lei, înregistrându-se o realizare de 36%. :   
 Veniturile secțiunii de funcționare aprobate sunt de 20.745.000 lei iar cele

realizate au fost de 12.517.479 lei, înregistrânduse un grad de realizare de
49%. 

 Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt prevăzute  în sumă de 25.547.000
lei,au fost realizate într-un procent de 16% în sumă de 4.148.796 lei.

- Cheltuielile totale prevăzute sunt în sumă de 52.247.000 lei au fost realizate în procent
de 24% în sumă de 12.790.777 lei.

 Cheltuielile secțiunii de funcționare prevăzute sunt în sumă de 20.745.000
lei au fost realizate într-un procent de 42% în sumă de 8.655.578 lei.

 Cheltuielile secțiunii de dezvoltare prevăzute sunt în sumă de 31.502.000
lei au fost realizate într-un procent de 13% în sumă de 4.135.199 lei.

Economiile, față de prevederile prognozate, înregistrate la secțiunea de funcționare au
fost  înregistrate  la  titlurile  de  cheltuieli  20,57,59  -  materiale,  ajutoare  sociale,  alte
cheltuieli- care urmează a fi achitate în perioada următoare, iar la secțiunea de dezvoltare
economiile se datorează neînceperii lucrărilor de execuție la toate obiectivele de investiții
prevăzute la data de  30.06.2020.

Contul  de  execuție  pe  trim.II.2020 pe  total  buget  s-a  încheiat  cu  un  excedent  de
3.875.498 lei din care la secțiunea de funcționare 3.861.901 lei, iar la secțiunea de dezvoltare
13.597 lei.
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Menționăm că pe trim.II.2020 au fost  asigurate creditele bugetare necesare pentru
acoperirea  cheltuielilor  de  personal,  bunuri  și  servicii  și  cheltuieli  de  capital  atât  pentru
aparatul de specialitate al Orașului Sovata cât și pentru serviciile și instituțiile din subordine.

La finele trim.II.2020 nu au fost înregistrate arierate și nici plăți restante la instituțiile
publice finanțate din bugetul local și nici la cele finanțate din venituri proprii și subvenții;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.1, și art.196

alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. –  Se  aprobă  contul  de  execuție  al  bugetului  local  al  Orașului  Sovata  la
30.06.2020  pe  capitol  de  venituri  și  cheltuieli,  pe  cele  două  secțiuni  de  funcționare  și
dezvoltare, precum și contul de execuție pe trim.II.2020 al instituțiilor finanțate din venituri
proprii și subvenții conform anexelor nr.1,2,3,4.

Art.2.  – Anexele nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.  – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:

- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Serviciului Economic;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.

                                                                          Preşedinte de şedinţă,

                                                                     Arros Dénes            

                                     

  Contrasemnează Secretar General,

                     Bartha Eva  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 27 august 2020,
cu 14 voturi “pentru”.                                                                       
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