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HOTĂRÂRE NR. 23 / 25.03.2021
cu privire la aprobarea Contului de execuţie al bugetului local 

al Oraşului Sovata pe anul 2020

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând  cont  de  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Orașului  Sovata,  înregistrată  cu
nr.2.193/17.02.2021,  precum  şi  de  Referatul  de  specialitate  al  Serviciului  Economic
nr.2.195/17.02.2021;

Având în vedere prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr.273/18 iulie 2006 privind finanţele
publice  locale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, O.M.F.28/2021  privind  transmiterea
situațiilor financiare anuale centralizate întocmite  de instituțiile  publice la 31 decembrie 2020 și
pentru  modificarea  și  completarea  unor  ordine  ale  ministrului  finanțelor  publice  în  domeniul
contabilității instituțiilor publice, O.M.F.P. nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi  conducerea contabilităţii  instituţiilor  publice  și  Planului  de conturi  pentru
acestea, 

Bugetul local al Oraşului Sovata pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.18/18.02.2020, care în
cursul  anului  a  fost  modificată  prin  H.C.L.  nr.44/30.04.2020,  Dispoziția  Primarului
nr.237/05.06.2020,  H.C.L.  nr.62/25.06.2020,  H.C.L.  nr.72/30.07.2020,  H.C.L.  nr.84/12.08.2020,
H.C.L.  nr.91/27.08.2020,  H.C.L.  nr.94/23.09.2020,  H.C.L.  nr.5/26.11.2020,  H.C.L.
nr.22/10.12.2020, H.C.L. nr.31/23.12.2020;

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, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. –  Se aprobă Contul anual de execuţie al bugetului local al Oraşului Sovata pe anul
2020 la  venituri în sumă de 34.104.387 lei, la cheltuieli în sumă de 37.375.758 lei defalcat pe
surse respectiv după clasificaţie economică şi functională, cu un deficit total de 3.271.371 lei care
se defalcă astfel:

 La secțiunea de funcționare la partea de venituri s-a încasat suma de 20.927.287 lei
și s-a  cheltuit suma de  18.929.313 lei,  astfel rezultând un  excedent la partea de
funcționare în sumă de 1.997.974 lei.

 La secțiunea de dezvoltare la partea de venituri a fost încasată suma de 13.177.100
lei și  a  fost  cheltuită suma de  18.446.446 lei rezultând  un  deficit  la  partea  de
dezvoltare  în  sumă  de  5.269.346  lei,  deficit  ce  a  fost  acoperit  din  excedentul
bugetului  local  rezultat  la  finele  anului  2019.  Luând în calcul  excedentul  anului
2019 în sumă de 5.955.621 lei din care a fost acoperită deficitul menționat  la
partea de dezvoltare în sumă de 5.269.346 lei, astfel rezultatul exercițiului bugetar la
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secțiunea de                  dezvoltare  la finele anului 2020 este un  excedent de
686.275 lei. 

Potrivit celor prezentate mai sus rezultatul exercițiului bugetar la finele anului 2020 este
un excedent  total  de  2.684.249 lei  care  se  compune  din  1.997.974 lei excedentul  secțiunii  de
funcționare și 686.275 lei excedentul secțiunii de dezvoltare.

Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată în anexele nr.1 şi 2 la prezenta.
Art.2. – Se aprobă  Contul de execuţie  a veniturilor şi  cheltuielilor  instituţiilor  publice

finanţate  din venituri  proprii  şi  subvenţii  din bugetul local la  venituri  în sumă de 5.657.698
lei, iar la cheltuieli în sumă de 5.490.079 lei, cu un excedent  de 167.619 lei.

Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată în anexele nr.3 şi 4 la prezenta.
Art.3.  – Anexenele nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.  – 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.

Președinte de ședință,
                                                                                                    Dávid Katalin
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 25 martie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.                                                       
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