
ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ 
ORAȘ SOVATA
NR.318/10.01.2023

REFERAT DE APROBARE
cu privire la aprobarea bugetului  Oraşului Sovata pe anul 2023

Potrivit prevederilor Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, 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;

Propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Oraşului Sovata proiectul de buget 
pe anul 2023 după cum urmează:

Art.1. Aprobarea Bugetului Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2023, după cum urmează:

A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL se constituie din:

I. Venituri proprii formate din impozitul pe venit, veiturile din impozite pe proprietate,
alte venituri;

II. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, TVA;
III. Subvenții de la bugetul de stat și de la alte bugete;
IV. Sume  primite  de  la  Uniunea  Europeană  și/sau  alți  decontări  în  contul  plăților

efectuate și prefinanțări.
Veniturile proprii, respectiv veniturile din impozite și taxe prognozate pentru anul 2023 au

fost  fundamentate  în  baza  materiei  impozabile  prevăzute  pe  anul  2023  și  aprobate  conform
HCL.nr.202/21.12.2022.

Veniturile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023
sunt în sumă de 77.548.000 lei  din care :

I.Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2023 sunt
cuprinse în baza art.14 alin.7 din Legea nr.273/2006  Legea privind finanțele  publice locale cu
modificările și completările ulterioare în sumă de 23.798.000 lei din care :

- impozitul pe venit estimat 9.304.000 lei,cod 04.02.01
            - sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 530.000 lei
repartizat potrivit HCJ nr.2/03.01.2023 - cod.04.02.05
            - venituri din impozite și taxe și alte venituri estimat 13.964.000 lei.

II.     Sume  defalcate  din  unele  venituri  ale  bugetului  de  stat,  TVA ,  au  fost
repartizate în sumă de 3.165.000 lei după cum urmează:

 În baza Deciziei  A.N.A.F.nr.19891/29.12.2022 a fost  aprobată repartizarea  pe unități
administrativ  teritoriale  din  județul  Mureș  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  avloare
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și
municipiilor, partea destinată finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor
cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu handicap pentru
anul 2023 precum și a estimărilor pe anii 2024-2026.



Potrivit Deciziei menționate mai sus a fost aprobată repartizarea sumelor defalcate din
TVA pentru  finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  orașelor  și
municipiilor, partea destinată finanțării stimulentului educațional sub formă de tichete
sociale,  stabilite de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării  în învățământul
preșcolar  a  copiilor  provenind din familii  defavorizate,  republicată  pentru anul  2023
precum și a estimărilor pe anii 2024-2026.
 Potrivit Deciziei A.N.A.F. nr.19891/29.12.2022 pentru UAT Oraș Sovata pentru anul
2023 a fost repartizată suma de 3.140.000 lei cod 11.02.02 defalcat după cum urmează:
- 1.893.000 lei pentru finantarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu

handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav ;
- 16.000 lei pentru drepturile stabilite de Legea 248/2015 privind plata stimulentelor

educaționale  acordate  copiilor  provenind  din  familii  defavorizate  în  scopul
stimulării participării în învățământul preșcolar ;

- 53.000  lei  pentru  finanțarea  drepturilor  copiilor/elevilor/tinerilor  cu  cerințe
educațional  speciale  încadrați  în  învățământul  de  masă potrivit  prevederilor
art.51 alin(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările
ulterioare ;

- 872.000 lei pentru finanțarea  de bază a unităților de învățământ preuniversitar
de stat  pentru  categoriile  de cheltuieli  prevăzute  la  art.104 alin(2),  lit(b)-(d)  din
Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- 306.000  lei pentru bursele  acordate  elevilor din  unitățile  de  învățământ
preuniversitar de stat.

 Potrivit  HCJ  nr.2/03.01.2023  cu  privire  la  repartizarea   sumelor  defalcate  din  TVA
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind  drumurile  județene  și  comunale a  fost
repartizată pentru UAT Oraș Sovata suma de 25.000 lei, cod.11.02.05.

III.Subvenții      de la bugetul de stat    în sumă de   34.460.000     lei din care:
 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne  144.000 lei,

cod.42.02.34;
 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 60.000 lei, cod.42.02.41;
 Subvenții  de  la  bugetul  de  stat  către  bugetele  locale  pentru  decontarea  cheltuielilor

pentru carantină în sumă de 100.000 lei , cod.42.02.80;
 Alocări  de sume din PNNR aferente asistenței  financiare nerambursabile  în sumă de

11.521.000 lei, cod.42.02.88;
 Alocări de sume din PNNR aferente componenței împrumuturi în sumă de  20.009.000

lei, cod.42.02.89;
 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii

de  gaze  cu  efect  de  seră  pentru  finanțarea  proiectelor  de  investiții  2.626.000  lei,
cod.43.02.44.

IV.Sume  primite  de  la  UE/alţi  donatori  în  contul  plăţilor  efectuate  şi
prefinanţări   în sumă de   16.125.000 lei din care :

 Sume din FEDR 16.125.000 lei, cod.48.02.01:
  - 2.818.000  lei  pentru Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa

prioritară 7 „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina”
Cod SMIS 2014-117613.

  -13.307.000  lei  pentru Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa
prioritară 13 „Amenajare centru cultural și zonă pietonală central în orașul Sovata”
Cod SMIS 2014+:123179.



Realizat
2022

Propus
2023



T O T A L     V E N I T U R I 30.998.686 77.548.000
I.Venituri proprii     din care : 25.078.547 23.798.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 8.069.633 9.304.000
Sume  alocate  din  cotele  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru
echilibrarea bugetelor locale

498.203 0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 755.800 530.000
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
-  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( taxă specială, SVSU, salubritate)
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al
statului sau al unităților administrativ teritorial

15.754.911
170.925 

5.554.145
1.739.978

87.875
169

995.369
953.673 

964.606

220.672
1.182.633

37.087
12.868

283.566
1.727.140

1.824.205   

13.964.000  
171.000

5.555.000
1.741.000

88.000
1.000

996.000
954.000 

965.000 

221.000
1.181.000

72.000
13.000

280.000
1.726.000 

II.Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.145.405 3.165.000
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea  instituţiilor
descentralizate la nivelul oraşului 

3.059.405 3.140.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 0 25.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1.086.000 0
III.Subvenţii 585.846 34.460.000
Subvenţii  pentru  acordarea  ajutorului  pt.  încălzirea  locuinţei  cu
lemne

284.480 144.000

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 105.304 60.000
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru
carantină

0 100.000

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare 
nerambursabile

0
11.521.000

Alocări de sume din PNRR aferente componenței împrumuturi 0 20.009.000
Subvenţii  de  la  bugetul  de  stat  către  bugetele  locale  necesare
susuținerii  derulării  pr.FEN  postaderare  aferente  perioadei  de
programare 2014-2020

169.694
0

Sume alocate  din bugetul  AFIR pentru  susținerea  proiectelor  din
PNDR 2014-2020

26.368
0

Sume alocate  din sumele  obținute  în  urma scoaterii  la  licitație  a
certificatelor  de emisii  de gaze cu efect  de seră pentru finanțarea
proiectelor de investiții

0
2.626.000

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

1.188.888 16.125.000

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.103.795 16.125.000
Fondul Social European 5.741 0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 79.352 0
V.Transferuri 0 0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii -5.000.000 -5.350.000



de dezvoltare
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 5.000.000 5.350.000

B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL:

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de
credite pe destinații respective pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective se efectuează cu
atribuţiile ce revin autorităţiilor administrației publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea în
vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective.

De asemenea dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu
posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale estimate a se realiza.

Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2023 sa luat în calcul numărul de
posturi din organigramă și gradul lor de ocupare cu personal.

Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023
sunt în sumă 77.548.000 lei.

Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel:

Realizat
2022

Propus
2023

TOTAL – CHELTUIELI 36.611.730 77.548.000
Cheltuieli de personal 7.744.562 7.458.000
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.583.771 11.062.000
Dobânzi 382.532 448.000
Fond de rezervă 0 100.000
Asistenţă socială 1.145.295 1.037.000
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 17.362 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.918.304 16.125.000
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR)

2.618 0

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

865.198 764.000

Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară
nerambursabilă aferentă PNRR

0 11.521.000

Proiecte  cu  finanțare  din  sumele  aferente  componenței  de
imprumuturi PNRR

0 20.009.000

Cheltuieli de capital 10.987.570 7.976.000
Rambursări de credite interne 1.043.145 1.048.000
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -78.627 0

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

Cap. Denumire indicatori Realizat
2022

Propus
2023

51. Autorităţi executive 4.668.007 6.440.000
- cheltuieli de personal 2.642.570 2.441.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.618.994 1.840.000
-alte cheltuieli 151.750 155.000
-plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent -52.669 0
- cheltuieli de capital 307.362 2.004.000

54. Servicii publice generale : 960.185 1.136.000



- cheltuieli de personal 766.418 792.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 193.767 239.000
- fond de rezervă 0 100.000
- cheltuieli de capital 0 5.000
        Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 253.718 281.000
        Alte servicii publice generale 706.467 755.000
       Fond de rezervă 100.000 100.000

55. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 382.532 450.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 0 2.000
- dobânzi 382.532 448.000

61. Ordine publică şi siguranţa naţională 387.849 377.000
- cheltuieli de personal 332.110 265.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 55.739 82.000
- cheltuieli de capital 0 30.000
          Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 340.919 377.000
         Protecție civilă - Centru de vaccinare 46.930 0

65. Învăţământ : 2.970.530 2.438.000
- cheltuieli de personal 311.957 0
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.818.840 2.063.000
- alte cheltuieli (burse) 439.518 306.000
- asistență socială 44.887 69.000
- cheltuieli de capital 355.328 0
        Învăţământ prescolar 298.982 335.000
       Învăţământ primar 174.185 267.000
       Învăţământ secundar inferior 1.277.152 1.058.000
       Învăţământ secundar superior 635.028 538.000
       Internate şi cantine pentru elevi 154.748 144.000
      Învăţământ anteprescolar 422.365 80.000
     Alte cheltuieli în domeniul învățământului 8.070 16.000

66. Sănătate : 145.436 191.000
- cheltuieli de personal 81.780 132.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 46.294 59.000
-transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 17.362 0
       Spitale generale 17.362 0
      Servicii de sănătate publică gerelale 86.508 148.000
       Alte instituţii şi acţiuni sanitare 41.566 43.000

67. Cultură, recreere şi religie 4.491.798 16.577.000
- cheltuieli de personal 641.893 703.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.575.795 1.287.000
- alte cheltuieli (asociaţii,fundaţii și culte) 282.000 303.000
- rambursări de credite 521.927 524.000
- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 291.307 13.307.000
- cheltuieli de capital 1.178.876 453.000
       Biblioteci publice 284.976 183.000
       Case de cultură 120.672 161.000
      Cămine culturale 21.821 42.000
       Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 993.084 748.000
       Alte  serviciiculturale  în  domeniul  culturii  (Baze
sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire

3.071.245 15.443.000

68. Asistenţă socială 2.270.240 2.279.000
- cheltuieli de personal 1.083.440 1.205.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 94.462 106.000
- ajutoare sociale 1.092.338 968.000



      Asist. acordată persoanelor în vârstă(Caritas) 94.462 103.000
       Asist. Socială în caz de invaliditate 1.849.094 1.991.000
       Ajutor social (ajutor de încălzire, alte ajutoare) 326.684 185.000

70. Servicii şi dezvoltare publică 8.361.670 23.270.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.145.052 1.241.000
- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 2.626.997 2.818.000
- Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de 
imprumuturi PNRR

0 15.450.000

- cheltuieli de capital 4.589.621 3.761.000
       Iluminat public 1.334.355 3.853.000
      Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile de evidenţiere
al domeniului public şi privat al oraşului)

7.027.315 3.967.000

74. Protecţia mediului 5.450.741 8.906.000
- cheltuieli de personal 361.134 371.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.341.411 1.950.000
- rambursări de credite 373.898 376.000
-Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de
imprumuturi PNRR

0 4.559.000

- cheltuieli de capital 2.400.257 1.650.000
-plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent -25.959 0
       Salubritate 2.676.586 2.321.000
      Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 0 4.559.000
      Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 2.774.155 2.026.000

84. Transporturi: 5.531.788 14.378.000
- cheltuieli de personal 994.094 1.007.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.240.546 1.629.000
- rambursări de credite 147.321 148.000
- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență 
financiară nerambursabilă aferentă PNRR

0 11.521.000

- Progr.din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 2.618 0
- cheltuieli de capital 2.147.209 73.000
    Drumuri şi poduri (programe de finanţare, rambursare
credit)

266.916 184.000

    Transport în comun 0 9.713.000
    Străzi 5.264.872 2.673.000

87. Alte acţiuni economice 990.954 1.106.000
- cheltuieli de personal 529.166 542.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 452.871 564.000
- cheltuieli de capital 8.917 0
     Turism (Drumul Sării, Centru de Informare Turistică) 871.152 973.000
    Alte acţiuni economice (piaţă) 119.802 133.000

T O T A L 36.611.730 77.548.000

C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI:

C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 21.917.000 lei după
cum urmează:

Realizat
2022

Propus
2023

TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 22.789.531 21.917.000
I.Venituri proprii din care: 23.254.342 23.798.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 8.069.633 9.304.000



Sume  alocate  din  cotele  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru
echilibrarea bugetelor locale

498.203 0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 755.800 530.000
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
-  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(taxe speciale, SVSU, salubritate)

13.930.706
170.925 

5.554.145
1.739.978

87.875
169

995.369
953.673 

964.606

220.672
1.182.633

37.087
12.868

283.566
1.727.140

13.964.000
171.000

5.555.000
1.741.000

88.000
1.000

996.000
954.000 

965.000 

221.000
1.181.000

72.000
13.000

280.000
1.726.000 

II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.145.405 3.165.000
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea  instituţiilor
descentralizate la nivelul oraşului 

3.05.9405 3.140.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 0 25.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1.08.6000 0
III. Subvenţii 389.784 304.000
Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne 284.480 144.000
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 105.304 60.000
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru
carantină 

0 100.000

IV.Transferuri -5.000.000 -5.350.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii
de dezvoltare

-5.000.000 -5.350.000

TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCȚIONARE 22.685.876 21.917.000
Cheltuieli de personal 7.744.562 7.458.000
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.583.771 11.062.000
Dobânzi 382.532 448.000
Fond de rezervă 0 100.000
Asistenţă socială 1.145.295 1.037.000
Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 865.198 764.000
Rambursări de credite interne 1.043.145 1.048.000
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -78.627 0

C.2. Veniturile și cheltuielile secțiuni de dezvoltare sunt în sumă de 55.631.000 lei:

Realizat
2022

Propus
2023

   TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 8.209.155 55.631.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 5.000.000 5.350.000
Venituri din valorificarea unor bunuri 1.824.205 0
Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare 
nerambursabile

0
11.521.000

Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 0 20.009.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 169.694 0



susținerii derulării pr. FEN postaderare, aferente perioadei de 
programe 2014-2020
Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din 
PNDR 2014-2020 

26.368 0

Sume alocate  din sumele  obținute  în  urma scoaterii  la  licitație  a
certificatelor  de emisii  de gaze cu efect  de seră pentru finanțarea
proiectelor de investiții

0
2.626.000

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.103.795 16.125.000
Fondul Social European 5.741 0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 79.352 0
TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 13.925.854 55.631.000
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 17.362 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.918.304 16.125.000
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR)

2.618

Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară
nerambursabilă aferentă PNRR

0 11.521.000

Proiecte  cu  finanțare  din  sumele  aferente  componenței  de
imprumuturi PNRR

0 20.009.000

Cheltuieli de capital 10.987.570 7.976.000
Deficitul secțiunii de dezvoltare acoperită din excedentul anului
precedent

5.808.000

Art.2. Aprobarea  bugetului  instituţiilor  publice şi  activităţilor  finanţate  integral  sau parţial  din
venituri  proprii:

Nr.
crt.

Natura veniturilor Realizat
2022

Propus 
2023

A .    TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE

7.360.836 9.269.000

1. Taxe şi alte venituri în învăţământ 106.632 171.000
2. Venituri din prestăride servicii 118.498 220.000
3. Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi

cantine
580.750 700.000

4. Venituri  din  contractele  încheiate  cu  casele  de  asigurări
sociale de sănătate

2.816.757 3.570

5. Venituri  din  contracte  încheiate  cu  direcțiile  de  sănătate
publică din sume alocate de la bugetul de stat

22.324 0

6. Vărsăminte  din secțiunea  de funcționare pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare

-142.000 -92.000

7. Subvenţii  din  bugetul  local  pentru  finanţarea  cheltuielilor
curente din domeniul sănătăţii

80.000 200.000

8 Subvenţii  din bugetul  Fondului  național  unic  de asigurari
sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

3.777.875 4.500.000

B.        TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE

159.362 92.000

1. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor
de capital din domeniul sănătăţii

17.362 0

2. Vărsăminte din secțiunea de funcționare 142.000 92.000
T O T A L    A+B : 7.520.198 9.361.000



Nr.
crt.

Natura cheltuielilor Realizat
2022

Propus
2023

A .    TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE

6.918.106 9.269.000

1. Învăţământ 594.956 891.000
- chelt.bunuri şi servicii 594.956 891.000

2.  Sănătate 6.323.150 8.378.000
- cheltuieli de personal 5.080.711 6.550.000
- chelt.bunuri şi servicii 1.242.439 1.828.000

B.        TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE

158.650 92.000

1 Sănătate 158.650 92.000
- cheltuieli de capital 158.650 92.000

T O T A L   A+B: 7.076.756 9.361.000

Art.3. Aprobarea bugetului creditelor interne :

Nr.
crt.

Natura veniturilor Realizat
2022 

Propus
2023

        VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 2.610.000 2.610.000
1. Sume aferente creditelor interne contractate conform OUG

nr.83/2021 – coofinanțare proiecte:
-  Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa
prioritară  13  „Amenajare  centru  cultural  și  zonă
pietonală  central  în  orașul  Sovata”  Cod  SMIS
2014+:123179
-  Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa
prioritară  7  „Amenajare  spațiu  de  agrement
multifuncțional  în  jurul  Cinema  Doina”  Cod  SMIS
2014-117613.

2.610.000 2.610.000

T O T A L    2.610.000 2.610.000

Nr.
crt.

Natura cheltuielilor Realizat
2022

Propus
2023  

 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 0 2.610.000
67. Cultură,recreere şi religie 0 289.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR): Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa
prioritară 13 „Amenajare centru cultural și zonă 
pietonală central în orașul Sovata” Cod SMIS 2014-
123179.

0 289.000

70. Servicii şi dezvoltare publică 0 2.321.000
Programe  din  Fondul  European  de  Dezvoltare  Regională
(FEDR): Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa
prioritară  7  „Amenajare  spațiu  de  agrement
multifuncțional  în  jurul  Cinema  Doina”  Cod  SMIS
2014-117613.

0 2.321.000

T O T A L   0 2.610.000

Art.4. Aprobarea programului de investiţii cu finanțare din bugetul local,conform anexei nr.1 .

Art.5. Aprobarea programului de investiţii cu finanțare din credite interne,conform anexei nr.2.



Art.6. Aprobarea programului de investiţii cu finanțare din venituri proprii și subvenții, conform
anexei nr.3 .

Art.7.  Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al UAT Oraş Sovata pe anul 2023 , conform
anexei nr.4 .

Art.8. Bugetul defalcat pe trimestre, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate este
prezentată în anexa nr.5.

PRIMAR,
Fulop Laszlo-Zsolt



Anexa nr.1

Programul de investiţii pe anul 2023
Cu finanţare din bugetul local

Nr.
Crt.

Denumirea investiţiei Propus  

Cu finanţare din bugetul local (art.58, art.71) 55.631.000

Cap.51 – Autorităţi executive 2.004.000
1. Lucrări de extindere, reamenajări și branșamente la sediul Primăriei Oraș 

Sovata
1.600.000

2. Proiectare amenajare complex-în cadrul centrului civic din Sovata pentru 
amenajările exterioare, accese, alei și peisagistică.

105.000

3. Achiziționare autoturism 175.000
4. Achiziționare și montare sistem de alarmare str.Trandafirilor nr.2 Sediul 2

Primărie
15.000

5. Achiziționare și montare sistem de alarmare str.Principală arhiva 
Primăriei

15.000

6. Achiziționare sistem de monitorizare centrală pentru încălzire centrală, 
alimentare cu apă

56.000

7. Schimbare centrală termică la sediul 2 al Primărie 7.000
8. Achizitionare calculatoare 18.000
9. Achizitionare dezumidificator cameră profesional 13.000
Cap.54 – Alte servicii publice generale 5.000
1. Achiziționare detector multigaz 5.000
Cap.61 – Poliție comunitară 30.000
1. Aparat de testare a concentrației de drog 20.000
2. Stații portabile 5.000
3. Achiziționare laptop 5.000
Cap.67 – Cultură,recreere şi religie 13.760.000
1. Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 13 „Amenajare

centru  cultural  și  zonă  pietonală  central  în  orașul  Sovata”  Cod  SMIS
2014+:123179

13.307.000

2. Elaborare documentație pentru pregătirea proiectului de finanțare „Cămin
Cultural Săcădat privind creșterea eficienței energetice”

10.000

3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție Modernizare Cinema
Doina privind creșterea eficienței energetice

10.000

4. Achiziționare  de  servicii  necesare  pentru  realizarea  și  amplasarea  unei
piese din ansamblul de sculptură monumentală din bronz – Operă de artă
„Cele trei Grații” având mărime aproximativă de 290 cm x 150 cm x 350
cm

350.000

5. Lucrări de reparații înlocuire invelitoare la Casa Mortuară 60.000
6. Construire și montare turn de clopote 23.000
Cap.70 – Servicii şi dezvoltare publică 22.029.000
1. Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 7 „Amenajare

spațiu  de agrement  multifuncțional  în jurul Cinema Doina” Cod SMIS
2014-117613

2.818.000

2. Elaborare  studiu  de  fezabilitate  pentru  amenajare  domeniul  schiabil
stațiunea Sovata

143.000

3. Elaborare  studiu  de  fezabilitate  pentru  instalație  de  sanie  de  vară  în
stațiunea Sovata

78.000



4. Plan Urbanistic Zonal pentru Centrul Balnear Sovata, etapa 1. 73.000
5. Elaborare documentație tehnico economică pentru investiția Construinre

bazin de înot str.Gara Mică, oraș Sovata, Jud.Mureș
20.000

6. Elaborare PUZ pentru Pârtia de schi 125.000
7. Elaborare PUZ pentru instalație de sanie de vară în stațiunea Sovata 100.000
8. Elaborare documentație  tehnico economică,  proiect  tehnic și detaliu  de

execuție  pentru  realizarea  lucrărilor  de  „Stații  de  încărcare  pentru
Vehicule Electrice în localități”

13.000

9. Elaborare  documentație  pentru  pregătirea  proiectului  de  finanțare
Construire patinoar artificial

5.000

10. Servicii de proiectare Extindere conductă gaze pe proiect Anghel Saligny 5.000
11. Servicii de proiectare aferente obținerii licenței de explorare apă sărată –

perimetru stabilită în jurul izvorului Gera
21.000

12. Elaborare în format GIS a Planului Urbanistic General al Orașului Sovata
– PNRR Componenta 10 – Fondul Local

610.000

13. Proiectare  și  execuție  lucrări  de  Eficientizare-modernizare  sistem  de
iluminat public stradal în orașul Sovata

262.000

14. Renovare energetică a 2 blocuri de locuințe din Orașul Sovata jud.Mureș,
pentru  tranziția  către  un  fond  construit  rezilient  și  verde-  finațat  prin
Componenta 5 – Valul renovării

6.749.000

15. Servicii de consultanță pentru întocmirea documentațiilor în vederea 
obținerii finanțării în cadrul (PNRR) componenta 10-fond local 
“Reabilitare moderată a clădirilor Spitalul Orășenesc și Construirea de 
locuințe – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate 
și învățământ ”

10.000

16. Renovare energetică a blocului de locuințe din Orașul Sovata 
str.Principală nr.187 jud.Mureș,-PNRR componenta 5, Valul Renovării

6.767.000

17. Renovare energetică a blocului de locuințe din Orașul Sovata 
str.Principală nr.199 jud.Mureș,-PNRR componenta 5, Valul Renovării

1.324.000

18. Implementarea proiectului Creșterea eficienței energetice a infrastructurii 
de iluminat public în Oraș Sovata județul Mureș

2.626.000

19. Pregătirea documentațiilor tehnico economice pentru programul PNRR 
componenta 10, Fondul Local

120.000

20. Achiziție servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare pentru 
accesare de fonduri nerambursabile în cadrul PNRR

100.000

21. Lucrări  de  instalații  electrice  prin  eliberarea  amplasamentului  prin
devierea instalațiilor electrice pentru investiția Construire creșă medie 

8.000

22. Lucrări  de  instalații  electrice  prin  eliberarea  amplasamentului  prin
devierea instalațiilor electrice pentru investiția Construire bazin didactic
de înot 

12.000

23. Elaborare  documentație  tehnico  economică  pentru  investiția  Construire
creșă medie

20.000

24. Elaborare  documentație  tehnico  economică  pentru  investiția  Construire
bloc ANL

20.000

Cap.74 – Protecția mediului 6.209.000
1. Elaborare  documentație  tehnico  economice  pentru  investiția  Extindere

rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Sovata
155.000

2. Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Orașul Sovata,
județul Mureș – PNRR componenta 3

4.559.000

3. Proiectare și execuție lucrări de alimentare cu apă potabilă și canalizare
menajeră str.Lungă tr.2, str.Lungă tr.3

440.000

4. Lucrări  de  execuție  extindere  rețea  de  canalizare  menajeră  str.Jozsef
Attila

410.000

5. Servicii  în  consultanță  pentru  întocmirea  documentațiilor  în  vederea 120.000



obținerii finanțării în cadrul PNRR – componenta 1: Managmentul Apei
6. Achiziționare aspirator stradal 15.000
7. Documentație  de  avizare  si  PT.Construire  retea  de  apa  și  canalizare

menajeră în str.Campului și în patru străzi laterale a străzii Lungă, Oraș
Sovata

60.000

8. Construire retea de apa și canalizare menajeră în str.Campului și în patru
străzi laterale a străzii Lungă, Oraș Sovata

450.000

Cap.84 – Transporturi 11.594.000
1. Studiu  de  oportunitate  pentru  înnoirea  parcului  de  vehicule  destinate

transportului public și puncte de reîncărcare rapidă a vehiculelor electrice
în Orașul Sovata, județul Mureș

20.000

2. Mobilitate  urbană durabilă  în  Orașul  Sovata  județul  Mureș  și  Comuna
Praid județul Harghita –PNRR componenta 10, Fondul Local

9.713.000

3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- piste pentru biciclete
în Orașul Sovata, județul Mureș – PNRR componenta 10, Fondul Local

1.808.000

4. Achiziționat aparat de sudură profesională 8.000
5. Achiziționat trusă profesională 9.000
6. Servicii de expertiză pasaj inferior peste drum județean, pod Viaduct 36.000



Anexa nr.2

Programul de investiţii pe anul 2023
Cu finanţare din credite interne

Nr.
Crt.

Denumirea investiţiei Propus

Cu finanţare din credite interne 2.610.000

Cap.67 - Cultură,recreere şi religie 289.000
1. Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 13 

„Amenajare centru cultural și zonă pietonală central în orașul Sovata” 
Cod SMIS 2014-123179

289.000

Cap.70 – Servicii şi dezvoltare publică 2.321.000
1. Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 7 „Amenajare

spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina” Cod SMIS 
2014-117613

2.321.000



Anexa nr.3

Programul de investiţii pe anul 2023
Cu finanţare din venituri proprii și subvenții

Nr.
Crt.

Denumirea investiţiei Propus

Cu finanţare din venituri proprii și subvenții 92.000

Cap.66 – Sănătate 92.000

1. Achiziționare panou fototerapie UV mixed 30.000
2. Achiziționare ecograf 50.000
3. Achiziționare calculator 3 buc. 12.000



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ 
ORAȘ SOVATA
NR.471/13.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea bugetului  Oraşului Sovata pe anul 2022

În  baza  referatului  de  aprobare  a  primarului  nr.318/10.01.2023  cu  privire  la  aprobarea
rectificării bugetului local al UAT Oraş Sovata şi în baza avizelor comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, 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;

Propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Oraşului Sovata proiectul de buget 
pe anul 2023 după cum urmează:

Art.1. Aprobarea Bugetului Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2023, după cum urmează:

C. VENITURILE BUGETULUI LOCAL se constituie din:

V. Venituri proprii formate din impozitul pe venit, veiturile din impozite pe proprietate,
alte venituri;

VI. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, TVA;
VII. Subvenții de la bugetul de stat și de la alte bugete;
VIII. Sume  primite  de  la  Uniunea  Europeană  și/sau  alți  decontări  în  contul  plăților

efectuate și prefinanțări.
Veniturile proprii, respectiv veniturile din impozite și taxe prognozate pentru anul 2023 au

fost  fundamentate  în  baza  materiei  impozabile  prevăzute  pe  anul  2023  și  aprobate  conform
HCL.nr.202/21.12.2022.

Veniturile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023
sunt în sumă de 77.548 lei  din care :

I.Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2023 sunt
cuprinse în baza art.14 alin.7 din Legea nr.273/2006  Legea privind finanțele  publice locale cu
modificările și completările ulterioare în sumă de 23.798.000 lei din care :

- impozitul pe venit estimat 9.304.000 lei,cod 04.02.01
            - sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 530.000 lei
repartizat potrivit HCJ nr.2/03.01.2023 - cod.04.02.05
            - venituri din impozite și taxe și alte venituri estimat 13.964.000 lei.

II.     Sume  defalcate  din  unele  venituri  ale  bugetului  de  stat,  TVA ,  au  fost
repartizate în sumă de 3.165.000 lei după cum urmează:

 În baza Deciziei  A.N.A.F.nr.19891/29.12.2022 a fost  aprobată repartizarea  pe unități
administrativ  teritoriale  din  județul  Mureș  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  avloare
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și
municipiilor, partea destinată finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor



cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu handicap pentru
anul 2023 precum și a estimărilor pe anii 2024-2026.
Potrivit Deciziei menționate mai sus a fost aprobată repartizarea sumelor defalcate din
TVA pentru  finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  orașelor  și
municipiilor, partea destinată finanțării stimulentului educațional sub formă de tichete
sociale,  stabilite de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării  în învățământul
preșcolar  a  copiilor  provenind din familii  defavorizate,  republicată  pentru anul  2023
precum și a estimărilor pe anii 2024-2026.
 Potrivit Deciziei A.N.A.F. nr.19891/29.12.2022 pentru UAT Oraș Sovata pentru anul
2023 a fost repartizată suma de 3.140.000 lei cod 11.02.02 defalcat după cum urmează:
- 1.893.000 lei pentru finantarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu

handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav ;
- 16.000 lei pentru drepturile stabilite de Legea 248/2015 privind plata stimulentelor

educaționale  acordate  copiilor  provenind  din  familii  defavorizate  în  scopul
stimulării participării în învățământul preșcolar ;

- 53.000  lei  pentru  finanțarea  drepturilor  copiilor/elevilor/tinerilor  cu  cerințe
educațional  speciale  încadrați  în  învățământul  de  masă potrivit  prevederilor
art.51 alin(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările
ulterioare ;

- 872.000 lei pentru finanțarea  de bază a unităților de învățământ preuniversitar
de stat  pentru  categoriile  de cheltuieli  prevăzute  la  art.104 alin(2),  lit(b)-(d)  din
Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- 306.000  lei pentru bursele  acordate  elevilor din  unitățile  de  învățământ
preuniversitar de stat.

 Potrivit  HCJ  nr.2/03.01.2023  cu  privire  la  repartizarea   sumelor  defalcate  din  TVA
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind  drumurile  județene  și  comunale a  fost
repartizată pentru UAT Oraș Sovata suma de 25.000 lei, cod.11.02.05.

III.Subvenții      de la bugetul de stat    în sumă de   34.460.000     lei din care:
 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne  144.000 lei,

cod.42.02.34;
 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 60.000 lei, cod.42.02.41;
 Subvenții  de  la  bugetul  de  stat  către  bugetele  locale  pentru  decontarea  cheltuielilor

pentru carantină în sumă de 100.000 lei , cod.42.02.80;
 Alocări  de sume din PNNR aferente asistenței  financiare nerambursabile  în sumă de

11.521.000 lei, cod.42.02.88;
 Alocări de sume din PNNR aferente componenței împrumuturi în sumă de  20.009.000

lei, cod.42.02.89;
 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii

de  gaze  cu  efect  de  seră  pentru  finanțarea  proiectelor  de  investiții  2.626.000  lei,
cod.43.02.44.

IV.Sume  primite  de  la  UE/alţi  donatori  în  contul  plăţilor  efectuate  şi
prefinanţări   în sumă de   16.125.000 lei din care:

 Sume din FEDR 16.125.000 lei, cod.48.02.01:
  - 2.818.000  lei  pentru Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa

prioritară 7 „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina”
Cod SMIS 2014-117613.

  -13.307.000  lei  pentru Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa
prioritară 13 „Amenajare centru cultural și zonă pietonală central în orașul Sovata”
Cod SMIS 2014+:123179.



Realizat
2022

Propus
2023

T O T A L     V E N I T U R I 30.998.686 77.548.000
I.Venituri proprii     din care : 25.078.547 23.798.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 8.069.633 9.304.000
Sume  alocate  din  cotele  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru
echilibrarea bugetelor locale

498.203 0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 755.800 530.000
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
-  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( taxă specială, SVSU, salubritate)
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al
statului sau al unităților administrativ teritorial

15.754.911
170.925 

5.554.145
1.739.978

87.875
169

995.369
953.673 

964.606

220.672
1.182.633

37.087
12.868

283.566
1.727.140

1.824.205   

13.964.000  
171.000

5.555.000
1.741.000

88.000
1.000

996.000
954.000 

965.000 

221.000
1.181.000

72.000
13.000

280.000
1.726.000 

II.Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.145.405 3.165.000
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea  instituţiilor
descentralizate la nivelul oraşului 

3.059.405 3.140.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 0 25.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1.086.000 0
III.Subvenţii 585.846 34.460.000
Subvenţii  pentru  acordarea  ajutorului  pt.  încălzirea  locuinţei  cu
lemne

284.480 144.000

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 105.304 60.000
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru
carantină

0 100.000

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare 
nerambursabile

0
11.521.000

Alocări de sume din PNRR aferente componenței împrumuturi 0 20.009.000
Subvenţii  de  la  bugetul  de  stat  către  bugetele  locale  necesare
susuținerii  derulării  pr.FEN  postaderare  aferente  perioadei  de
programare 2014-2020

169.694
0

Sume alocate  din bugetul  AFIR pentru  susținerea  proiectelor  din
PNDR 2014-2020

26.368
0

Sume alocate  din sumele  obținute  în  urma scoaterii  la  licitație  a
certificatelor  de emisii  de gaze cu efect  de seră pentru finanțarea
proiectelor de investiții

0
2.626.000

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

1.188.888 16.125.000

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.103.795 16.125.000



Fondul Social European 5.741 0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 79.352 0
V.Transferuri 0 0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii
de dezvoltare

-5.000.000 -5.350.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 5.000.000 5.350.000

D. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL:

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de
credite pe destinații respective pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective se efectuează cu
atribuţiile ce revin autorităţiilor administrației publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea în
vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective.

De asemenea dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu
posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale estimate a se realiza.

Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2023 sa luat în calcul numărul de
posturi din organigramă și gradul lor de ocupare cu personal.

Cheltuielile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2023
sunt în sumă 77.548.000 lei.

Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel:

Realizat
2022

Propus
2023

TOTAL – CHELTUIELI 36.611.730 77.548.000
Cheltuieli de personal 7.744.562 7.458.000
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.583.771 11.062.000
Dobânzi 382.532 448.000
Fond de rezervă 0 100.000
Asistenţă socială 1.145.295 1.037.000
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 17.362 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.918.304 16.125.000
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR)

2.618 0

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

865.198 764.000

Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară
nerambursabilă aferentă PNRR

0 11.521.000

Proiecte  cu  finanțare  din  sumele  aferente  componenței  de
imprumuturi PNRR

0 20.009.000

Cheltuieli de capital 10.987.570 7.976.000
Rambursări de credite interne 1.043.145 1.048.000
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -78.627 0



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

Cap. Denumire indicatori Realizat
2022

Propus
2023

51. Autorităţi executive 4.668.007 6.440.000
- cheltuieli de personal 2.642.570 2.441.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.618.994 1.840.000
-alte cheltuieli 151.750 155.000
-plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent -52.669 0
- cheltuieli de capital 307.362 2.004.000

54. Servicii publice generale : 960.185 1.136.000
- cheltuieli de personal 766.418 792.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 193.767 239.000
- fond de rezervă 0 100.000
- cheltuieli de capital 0 5.000
        Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 253.718 281.000
        Alte servicii publice generale 706.467 755.000
       Fond de rezervă 100.000 100.000

55. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 382.532 450.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 0 2.000
- dobânzi 382.532 448.000

61. Ordine publică şi siguranţa naţională 387.849 377.000
- cheltuieli de personal 332.110 265.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 55.739 82.000
- cheltuieli de capital 0 30.000
          Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 340.919 377.000
         Protecție civilă - Centru de vaccinare 46.930 0

65. Învăţământ : 2.970.530 2.438.000
- cheltuieli de personal 311.957 0
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.818.840 2.063.000
- alte cheltuieli (burse) 439.518 306.000
- asistență socială 44.887 69.000
- cheltuieli de capital 355.328 0
        Învăţământ prescolar 298.982 335.000
       Învăţământ primar 174.185 267.000
       Învăţământ secundar inferior 1.277.152 1.058.000
       Învăţământ secundar superior 635.028 538.000
       Internate şi cantine pentru elevi 154.748 144.000
      Învăţământ anteprescolar 422.365 80.000
     Alte cheltuieli în domeniul învățământului 8.070 16.000

66. Sănătate : 145.436 191.000
- cheltuieli de personal 81.780 132.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 46.294 59.000
-transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 17.362 0
       Spitale generale 17.362 0
      Servicii de sănătate publică gerelale 86.508 148.000
       Alte instituţii şi acţiuni sanitare 41.566 43.000

67. Cultură,recreere şi religie 4.491.798 16.577.000
- cheltuieli de personal 641.893 703.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.575.795 1.287.000
- alte cheltuieli (asociaţii,fundaţii și culte) 282.000 303.000



- rambursări de credite 521.927 524.000
- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 291.307 13.307.000
- cheltuieli de capital 1.178.876 453.000
       Biblioteci publice 284.976 183.000
       Case de cultură 120.672 161.000
      Cămine culturale 21.821 42.000
       Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 993.084 748.000
       Alte  serviciiculturale  în  domeniul  culturii  (Baze
sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire

3.071.245 15.443.000

68. Asistenţă socială 2.270.240 2.279.000
- cheltuieli de personal 1.083.440 1.205.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 94.462 106.000
- ajutoare sociale 1.092.338 968.000
      Asist. acordată persoanelor în vârstă (Caritas) 94.462 103.000
       Asist. Socială în caz de invaliditate 1.849.094 1.991.000
       Ajutor social(ajutor de încălzire, alte ajutoare) 326.684 185.000

70. Servicii şi dezvoltare publică 8.361.670 23.270.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.145.052 1.241.000
- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 2.626.997 2.818.000
- Proiecte cu finanțare din sumele aferente componenței de 
imprumuturi PNRR

0 15.450.000

- cheltuieli de capital 4.589.621 3.761.000
       Iluminat public 1.334.355 3.853.000
      Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile de evidenţiere
al domeniului public şi privat al oraşului)

7.027.315 3.967.000

74. Protecţia mediului 5.450.741 8.906.000
- cheltuieli de personal 361.134 371.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.341.411 1.950.000
- rambursări de credite 373.898 376.000
-Proiecte cu finanțare din sumele aferente componenței de
imprumuturi PNRR

0 4.559.000

- cheltuieli de capital 2.400.257 1.650.000
-plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent -25.959 0
       Salubritate 2.676.586 2.321.000
      Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 0 4.559.000
      Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 2.774.155 2.026.000

84. Transporturi: 5.531.788 14.378.000
- cheltuieli de personal 994.094 1.007.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.240.546 1.629.000
- rambursări de credite 147.321 140.000
- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență 
financiară nerambursabilă aferentă PNRR

0 11.521.000

- Progr.din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 2.618 0
- cheltuieli de capital 2.147.209 73.000
    Drumuri şi poduri (programe de finanţare, rambursare
credit)

266.916 184.000

    Transport în comun 0 9.713.000
    Străzi 5.264.872 2.673.000

87. Alte acţiuni economice 990.954 1.106.000
- cheltuieli de personal 529.166 542.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 452.871 564.000
- cheltuieli de capital 8.917 0
     Turism (Drumul Sării, Centru de Informare Turistică) 871.152 973.000
    Alte acţiuni economice (piaţă) 119.802 133.000



T O T A L 36.611.730 77.548.000

C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI:

C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 21.917.000 lei după
cum urmează:

Realizat
2022

Propus
2023

TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 22.789.531 21.917.000
I.Venituri proprii din care: 23.254.342 23.798.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 8.069.633 9.304.000
Sume  alocate  din  cotele  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru
echilibrarea bugetelor locale

498.203 0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 755.800 530.000
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
-  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(taxe speciale, SVSU, salubritate)

13.930.706
170.925 

5.554.145
1.739.978

87.875
169

995.369
953.673 

964.606

220.672
1.182.633

37.087
12.868

283.566
1.727.140

13.964.000
171.000

5.555.000
1.741.000

88.000
1.000

996.000
954.000 

965.000 

221.000
1.181.000

72.000
13.000

280.000
1.726.000 

II.Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.145.405 3.165.000
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea  instituţiilor
descentralizate la nivelul oraşului 

3.05.9405 3.140.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 0 25.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1.08.6000 0
III.Subvenţii 389.784 304.000
Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne 284.480 144.000
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 105.304 60.000
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru
carantină 

0 100.000

IV.Transferuri -5.000.000 -5.350.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii
de dezvoltare

-5.000.000 -5.350.000

TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCȚIONARE 22.685.876 21.917.000
Cheltuieli de personal 7.744.562 7.458.000
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.583.771 11.062.000
Dobânzi 382.532 448.000
Fond de rezervă 0 100.000
Asistenţă socială 1.145.295 1.037.000
Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 865.198 764.000
Rambursări de credite interne 1.043.145 1.048.000



Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -78.627 0

C.2. Veniturile și cheltuielile secțiuni de dezvoltare sunt în sumă de 55.631.000 lei:

Realizat
2022

Propus
2023

   TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 8.209.155 55.631.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 5.000.000 5.350.000
Venituri din valorificarea unor bunuri 1.824.205 0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare 
nerambursabile

0
11.521.000

Alocări de sume din PNRR aferente componenței împrumuturi 0 20.009.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 
susținerii derulării pr. FEN postaderare, aferente perioadei de 
programe 2014-2020

169.694 0

Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din 
PNDR 2014-2020 

26.368 0

Sume alocate  din sumele  obținute  în  urma scoaterii  la  licitație  a
certificatelor  de emisii  de gaze cu efect  de seră pentru finanțarea
proiectelor de investiții

0
2.626.000

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.103.795 16.125.000
Fondul Social European 5.741 0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 79.352 0
TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 13.925.854 55.631.000
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 17.362 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.918.304 16.125.000
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR)

2.618

Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară
nerambursabilă aferentă PNRR

0 11.521.000

Proiecte  cu  finanțare  din  sumele  aferente  componenței  de
imprumuturi PNRR

0 20.009.000

Cheltuieli de capital 10.987.570 7.976.000
Deficitul secțiunii de dezvoltare acoperită din excedentul anului
precedent

5.808.000

Art.2. Aprobarea  bugetului  instituţiilor  publice şi  activităţilor  finanţate  integral  sau parţial  din
venituri proprii:

Nr.
crt.

Natura veniturilor Realizat
2022

Propus 
2023

A .    TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE

7.360.836 9.269.000

1. Taxe şi alte venituri în învăţământ 106.632 171.000
2. Venituri din prestăride servicii 118.498 220.000
3. Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi

cantine
580.750 700.000

4. Venituri  din  contractele  încheiate  cu  casele  de  asigurări
sociale de sănătate

2.816.757 3.570

5. Venituri  din  contracte  încheiate  cu  direcțiile  de  sănătate
publică din sume alocate de la bugetul de stat

22.324 0

6. Vărsăminte  din secțiunea  de funcționare pentru finanțarea -142.000 -92.000



secțiunii de dezvoltare
7. Subvenţii  din  bugetul  local  pentru  finanţarea  cheltuielilor

curente din domeniul sănătăţii
80.000 200.000

8 Subvenţii  din bugetul  Fondului  național  unic  de asigurari
sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

3.777.875 4.500.000

B.        TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE

159.362 92.000

1. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor
de capital din domeniul sănătăţii

17.362 0

2. Vărsăminte din secțiunea de funcționare 142.000 92.000
T O T A L    A+B : 7.520.198 9.361.000

Nr.
crt.

Natura cheltuielilor Realizat
2022

Propus
2023

A .    TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE

6.918.106 9.269.000

1. Învăţământ 594.956 891.000
- chelt.bunuri şi servicii 594.956 891.000

2.  Sănătate 6.323.150 8.378.000
- cheltuieli de personal 5.080.711 6.550.000
- chelt.bunuri şi servicii 1.242.439 1.828.000

B.        TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE

158.650 92.000

1 Sănătate 158.650 92.000
- cheltuieli de capital 158.650 92.000

T O T A L   A+B   : 7.076.756 9.361.000

Art.3. Aprobarea bugetului creditelor interne :

Nr.
crt.

Natura veniturilor Realizat
2022 

Propus
2023

        VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 2.610.000 2.610.000
1. Sume aferente creditelor interne contractate conform OUG

nr.83/2021 – coofinanțare proiecte:
-  Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa
prioritară  13  „Amenajare  centru  cultural  și  zonă
pietonală  central  în  orașul  Sovata”  Cod  SMIS  2014-
123179
-  Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa
prioritară  7  „Amenajare  spațiu  de  agrement
multifuncțional  în  jurul  Cinema  Doina”  Cod  SMIS
2014-117613.

2.610.000 2.610.000

T O T A L    2.610.000 2.610.000

Nr.
crt.

Natura cheltuielilor Realizat
2022

Propus
2023  

 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 0 2.610.000
67. Cultură,recreere şi religie 0 289.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR): Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa
prioritară 13 „Amenajare centru cultural și zonă 
pietonală central în orașul Sovata” Cod SMIS 

0 289.000



2014+:123179.
70. Servicii şi dezvoltare publică 0 2.321.000

Programe  din  Fondul  European  de  Dezvoltare  Regională
(FEDR): Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa
prioritară  7  „Amenajare  spațiu  de  agrement
multifuncțional  în  jurul  Cinema  Doina”  Cod  SMIS
2014-117613.

0 2.321.000

T O T A L   0 2.610.000

Art.4. Aprobarea programului de investiţii cu finanțare din bugetul local, conform anexei nr.1.

Art.5. Aprobarea programului de investiţii cu finanțare din credite interne, conform anexei nr.2.

Art.6. Aprobarea programului de investiţii cu finanțare din venituri proprii și subvenții, conform
anexei nr.3.

Art.7. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al UAT Oraş Sovata pe anul 2023 , conform
anexei nr.4 .

Art.8. Bugetul defalcat pe trimestre, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate este
prezentată în anexa nr.5.

Vizat comisia economica,                                                     SEF SERVICIU ECONOMIC, 
                                                                                                                Hajdu Maria Magdolna



Anexa nr.1

Programul de investiţii pe anul 2023
Cu finanţare din bugetul local

Nr.
Crt.

Denumirea investiţiei Propus  

Cu finanţare din bugetul local (art.58, art.71) 55.631.000

Cap.51 – Autorităţi executive 2.004.000
1. Lucrări de extindere, reamenajări și branșamente la sediul Primăriei Oraș 

Sovata
1.600.000

2. Proiectare amenajare complex-în cadrul centrului civic din Sovata pentru 
amenajările exterioare, accese, alei și peisagistică.

105.000

3. Achiziționare autoturism 175.000
4. Achiziționare și montare sistem de alarmare str.Trandafirilor nr.2 Sediul 2

Primărie
15.000

5. Achiziționare și montare sistem de alarmare str.Principală arhiva 
Primăriei

15.000

6. Achiziționare sistem de monitorizare centrală pentru încălzire centrală, 
alimentare cu apă

56.000

7. Schimbare centrală termică la sediul 2 al Primărie 7.000
8. Achizitionare calculatoare 18.000
9. Achizitionare dezumidificator cameră profesional 13.000
Cap.54 – Alte servicii publice generale 5.000
1. Achiziționare detector multigaz 5.000
Cap.61 – Poliție comunitară 30.000
1. Aparat de testare a concentrației de drog 20.000
2. Stații portabile 5.000
3. Achiziționare laptop 5.000
Cap.67 – Cultură, recreere şi religie 13.760.000
1. Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 13 „Amenajare

centru  cultural  și  zonă  pietonală  central  în  orașul  Sovata”  Cod  SMIS
2014-123179

13.307.000

2. Elaborare documentație pentru pregătirea proiectului de finanțare „Cămin
Cultural Săcădat privind creșterea eficienței energetice”

10.000

3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție Modernizare Cinema
Doina privind creșterea eficienței energetice

10.000

4. Achiziționare  de  servicii  necesare  pentru  realizarea  și  amplasarea  unei
piese din ansamblul de sculptură monumentală din bronz – Operă de artă
„Cele trei Grații” având mărime aproximativă de 290 cm x 150 cm x 350
cm

350.000

5. Lucrări de reparații înlocuire invelitoare la Casa Mortuară 60.000
6. Construire și montare turn de clopote 23.000
Cap.70 – Servicii şi dezvoltare publică 22.029.000



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

2.818.000

2. Elaborare  studiu  de  fezabilitate  pentru  amenajare  domeniul  schiabil
stațiunea Sovata

143.000

3. Elaborare  studiu  de  fezabilitate  pentru  instalație  de  sanie  de  vară  în
stațiunea Sovata

78.000

4. Plan Urbanistic Zonal pentru Centrul Balnear Sovata, etapa 1. 73.000
5. Elaborare documentație tehnico economică pentru investiția Construinre

bazin de înot str.Gara Mică, oraș Sovata, Jud.Mureș
20.000

6. Elaborare PUZ pentru Pârtia de schi 125.000
7. Elaborare PUZ pentru instalație de sanie de vară în stațiunea Sovata 100.000
8. Elaborare documentație  tehnico economică,  proiect  tehnic și detaliu  de

execuție  pentru  realizarea  lucrărilor  de  „Stații  de  încărcare  pentru
Vehicule Electrice în localități”

13.000

9. Elaborare  documentație  pentru  pregătirea  proiectului  de  finanțare
Construire patinoar artificial

5.000

10. Servicii de proiectare Extindere conductă gaze pe proiect Anghel Saligny 5.000
11. Servicii de proiectare aferente obținerii licenței de explorare apă sărată –

perimetru stabilită în jurul izvorului Gera
21.000

12. Elaborare în format GIS a Planului Urbanistic General al Orașului Sovata
– PNRR Componența 10 – Fondul Local

610.000

13. Proiectare  și  execuție  lucrări  de  Eficientizare-modernizare  sistem  de
iluminat public stradal în orașul Sovata

262.000

14. Renovarea  energetică  a  2  blocuri  de  locuințe  din  Orașul  Sovata
jud.Mureș,  pentru  tranziția  către  un  fond  construit  resilient  și  verde-
finațat prin Componența 5 – Valul renovării

6.749.000

15. Servicii de consultanță pentru întocmirea documentațiilor în vederea 
obținerii finanțării în cadrul (PNRR) componența 10-fond local 
“Reabilitare moderată a clădirilor Spitalul Orășenesc și Construirea de 
locuințe – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate 
și învățământ ”

10.000

16. Renovarea energetică a blocului de locuințe din Orașul Sovata 
str.Principală nr.187 jud.Mureș,-PNRR componența 5, Valul Renovării

6.767.000

17. Renovarea energetică a blocului de locuințe din Orașul Sovata 
str.Principală nr.199 jud.Mureș,-PNRR componența 5, Valul Renovării

1.324.000

18. Implementarea proiectului Creșterea eficienței energetice a infrastructurii 
de iluminat public în Oraș Sovata județul Mureș

2.626.000

19. Pregătirea documentațiilor tehnico economică pentru programul PNRR 
componența 10, Fondul Local

120.000

20. Achiziție servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare pentru 
accesare de fonduri nerambursabile în cadrul PNRR

100.000

21. Lucrări  de  instalații  electrice  prin  eliberarea  amplasamentului  prin
devierea instalațiilor electrice pentru investiția Construire creșă medie 

8.000

22. Lucrări  de  instalații  electrice  prin  eliberarea  amplasamentului  prin
devierea instalațiilor electrice pentru investiția Construire bazin didactic
de înot 

12.000

23. Elaborare  documentație  tehnico  economică  pentru  investiția  Construire
creșă medie

20.000

24. Elaborare  documentație  tehnico  economică  pentru  investiția  Construire
bloc ANL

20.000

Cap.74 – Protecția mediului 6.209.000
1. Elaborare  documentație  tehnico  economică  pentru  investiția  Extindere

rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Sovata
155.000



2. Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Orașul Sovata,
județul Mureș – PNRR componența 3

4.559.000

3. Proiectare și execuție lucrări de alimentare cu apă potabilă și canalizare
menajeră str.Lungă tr.2, str.Lungă tr.3

440.000

4. Lucrări  de  execuție  extindere  rețea  de  canalizare  menajeră  str.Jozsef
Attila

410.000

5. Servicii  în  consultanță  pentru  întocmirea  documentațiilor  în  vederea
obținerii finanțării în cadrul PNRR – componența 1: Managmentul Apei

120.000

6. Achiziționare aspirator stradal 15.000
7. Documentație  de  avizare  si  PT.Construire  retea  de  apa  și  canalizare

menajeră în str.Campului și în patru străzi laterale a străzii Lungă, Oraș
Sovata

60.000

8. Construire retea de apa și canalizare menajeră în str.Campului și în patru
străzi laterale a străzii Lungă, Oraș Sovata

450.000

Cap.84 – Transporturi 11.594.000
1. Studiu  de  oportunitate  pentru  înnoirea  parcului  de  vehicule  destinate

transportului public și puncte de reîncărcare rapidă a vehiculelor electrice
în Orașul Sovata, județul Mureș

20.000

2. Mobilitate  urbană durabilă  în  Orașul  Sovata  județul  Mureș  și  Comuna
Praid județul Harghita –PNRR componența 10, Fondul Local

9.713.000

3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- piste pentru biciclete
în Orașul Sovata, județul Mureș – PNRR componența 10, Fondul Local

1.808.000

4. Achiziționat aparat de sudură profesională 8.000
5. Achiziționat trusă profesională 9.000
6. Servicii de expertiză pasaj inferior peste drum județean, pod Viaduct 36.000



Anexa nr.2

Programul de investiţii pe anul 2023
Cu finanţare din credite interne

Nr.
Crt.

Denumirea investiţiei Propus

Cu finanţare din credite interne 2.610.000

Cap.67 - Cultură,recreere şi religie 289.000
1. Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 13 

„Amenajare centru cultural și zonă pietonală central în orașul Sovata” 
Cod SMIS 2014-123179

289.000

Cap.70 – Servicii şi dezvoltare publică 2.321.000
1. Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 7 „Amenajare

spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina” Cod SMIS 
2014-117613

2.321.000



Anexa nr.3

Programul de investiţii pe anul 2023
Cu finanţare din venituri proprii și subvenții

Nr.
Crt.

Denumirea investiţiei Propus

Cu finanţare din venituri proprii și subvenții 92.000

Cap.66 – Sănătate 92.000

1. Achiziționare panou fototerapie UV mixed 30.000
2. Achiziționare ecograf 50.000
3. Achiziționare calculator 3 buc. 12.000


