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HOTĂRÂRE NR. 35 / 21.04.2021
cu privire la aprobarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2021

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.4.762/07.04.2021,
precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.5.200/14.04.2021;

Potrivit prevederilor Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, 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;

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.52/2003,  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică, republicată;

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 Bugetului Local al UAT Oraş Sovata pe anul 2021, după cum urmează:

a) VENITURILE BUGETULUI LOCAL se constituie din:

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

 Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, TVA;
 Subvenții de la bugetul de stat și de la alte bugete;
 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 2021 au

fost  fundamentate  în  baza  materiei  impozabile  prevăzute  pe  anul  2021  și  aprobate  conform
HCL.nr.10/26.11.2020.

Cotele  defalcate  din  impozitul  pe  venit  au  fost  cuprinse  în  baza   comunicării  Direcției
Generale Regionale a Finanțelor Publice – Brașov, Administrația Jedețeană a Finanțelor Publice
Mureș prin care pentru UAT Oraș Sovata la impozitul pe venit a fost estimată a se încasa în anul
2021 suma de 6.714.000 lei care reprezintă 63% cotă directă pentru bugetele locale ale comunelor,
orașelor și municipiilor din total impozit pe venit  estimat a se încasa în anul 2021, care reprezintă o
creștere de 5,5 % în sumă de 350.168 lei față de cel încasat în anul 2020, respectiv 6.363.832 lei.

Astfel construcția proiectului de buget local pentru anul 2021 are în vedere venituri proprii
în sumă totală de 18.591.000 lei.

Veniturile totale ale bugetului local prognozate a se realiza în anul 2021 sunt în sumă
de 52.286.000 lei  din care:
I. Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2021 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 18.591.000 lei din care :

- impozitul pe venit estimat 6.714.000 lei,cod 04.02.01
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- venituri din impozite și taxe și alte venituri estimat 10.840.000 lei.
- sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

locale potrivit Deciziei M.F.P.Mureș au fost aprobate în sumă de 437.000 lei care reprezintă sume
repartizate din cota de 14% din impozitul pe venit aflat la dispoziția M.F.P.- cod.04.02.04
            - sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 600.000 lei
repartizat potrivit HCJ nr.38/25.03.2021 - cod.04.02.05

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

a) Potrivit Deciziei nr.5810/19.03.2021 pentru UAT Oraș Sovata pentru anul 2021 a fost
repartizată suma de 2.538.000 lei cod 11.02.02 defalcat după cum urmează:

 1.439.000  lei pentru  finantarea drepturilor  asistenților  personali  ai  persoanelor  cu
handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav ;

 56.000  lei  pentru  serviciile  publice  comunitare  de  evidență  a  persoanelor  de  sub
autoritatea consililor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor;

 78.000 lei pentru cheltuielile creșelor;
 22.000  lei  pentru  drepturile  stabilite  de  Legea  248/2015 privind  plata  stimulentelor

educationale acordate copiilor provenind din familii defavorizate in scopul stimularii
participarii in invatamantul prescolar, 

 15.000 lei ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.
 Potrivit Deciziei M.F.P.-A.J.F.P.Mureș nr.6729/31.03.2021 pentru UAT Oraș Sovata a fost

repartizată suma  de 816.000 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;

 112.000 lei pentru bursele acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat.  
b) Potrivit Deciziei M.F.P.-A.J.F.P.Mureș nr.5447/17.03.2021 pentru UAT Oraș Sovata a

fost repartizată suma de 745.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale, cod.11.02.06;
c) Potrivit  HCJ nr.38/25.03.2021 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 15.000 lei, cod.11.02.05.

Sumele  prezentate  mai  sus  au  fost  repartizate  pe  trimestre  conform  Deciziilor,  H.C.J.
documente care stau la baza repartizării pe trimestru a bugetului local al UAT Oraș Sovata.

III. Subvenții      de la bugetul de stat și de la alte bugete   în sumă de   4.426.000     lei din care:
d) Subvenții  pentru  acordarea  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinței  cu  lemne  9.000 lei,

cod.42.02.34;
e) Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 58.000 lei, cod.42.02.41;
f) Subvenții  de  la  bugetul  de  stat  către  bugetele  locale  pentru  Finanțarea  Programului

Național de Dezvoltare Locală în sumă de 3.841.000 lei  cod.42.02.65 din care pentru:
 3.437.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții Lucrări de construire Grădiniță și

creșă cu program prelungit Oraș Sovata,
 404.000 lei pentru finanțarea  obiectivului  de investiții  Consolidarea podului din beton

armat  peste  pârâul  Sovata  pe  DJ  153  Reghin-Sovata  km  34+400,  Oraș  Sovata,
str.Lungă, județul Mureș.
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- Subvenții  de  la  bugetul  de stat  către  bugetele  locale  pentru  decontarea  cheltuielilor
pentru carantină în sumă de 500.000 lei , cod.42.02.80;

- Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 în
sumă de 18.000 lei, cod 43.02.31.

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

- Sume din FEDR 25.801.000 lei, cod.48.02.01:
  - 6.250.000  lei  pentru Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa

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

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

  -  14.000.000  lei  pentru Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa
prioritară 13 „Amenajare centru cultural și zonă pietonală central în orașul Sovata”
Cod SMIS 2014+:123179
- Sume din FSE, cod.48.02.02 - Proiectul Ne place la școală – SOS cod SMIS 107089 
finanțat prin POCU 74.000 lei.
- Sume din FEADR, cod.48.02.04 - Proiectul Achiziție mașini și echipamente pentru 
întreținerea drumurilor locale în orașul Sovata 96.000 lei.

Realizat
2020

Propus 2021

T O T A L     V E N I T U R I 34.104.387 52.286.000
I.Venituri proprii     din care : 20.622.033 18.591.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 6.363.832 6.714.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale

645.296 437.000

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 1.260.605 600.000
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)

12.352.300
67.556

3.961.000
1.477.747

73.141
644

853.725
1.294.746

629.017

231.240
644.468
14.988
10.043

280.915
1.295.042

10.840.000
70.000

3.961.000
1.478.000

73.000
1.000

854.000
1.295.000

629.000

231.000
644.000

15.000
11.000

283.000
1.295.000
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-  venituri  din  vânzarea  unor  bunuri  aparținând  domeniului
privat al statului sau al unităților administrativ teritorial

1.518.028 0

II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 5.724.000 3.298.000
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea  instituţiilor
descentralizate la nivelul oraşului 

1.835.000 2.538.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 14.000 15.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 3.875.000 745.000
III. Subvenţii 4.893.361 4.426.000
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt.  încălzirea locuinţei  cu
lemne

8.487 9.000

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 57.635 58.000
Subvenții  de  la  bugetul  de  stat  pentru  decontarea  cheltuielilor
pentru carantină 

803.160 500.000

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

3.574.553
3.841.000

Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din 
PNDR 2014-2020 – TVA pentru programul FEADR 

0
18.000

Subvenţii  de  la  bugetul  de  stat  către  bugetele  locale  necesare
susuținerii  derulării  pr.FEN  postaderare  aferente  perioadei  de
programare 2014-2020

449.526
0

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

2.864.993 25.971.000

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.796.103 25.801.000
Fondul Social European 68.890 74.000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 0 96.000
V. Transferuri 0 0
Vărsăminte  din  secțiunea  de  funcționare  pentru  finanțarea
secțiunii de dezvoltare

-4.770.000 -3.557.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 4.770.000 3.557.000

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 2021 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 2021 sunt în sumă
de 54.970.000 lei.
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Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel:

Realizat
2020

Propus 2021

TOTAL – CHELTUIELI 32.106.413 54.970.000
Cheltuieli de personal 8.834.152 6.770.000
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 8.306.254 9.846.000
Dobânzi 254.710 342.000
Subvenţii 87.180 0
Fond de rezervă 0 100.000
Asistenţă socială 736.196 821.000
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 0 50.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR)

3.830.008 27.653.000

Programe din Fondul Social European 70.476 74.000
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR)

0 114.000

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

260.062 496.000

Cheltuieli de capital 14.546.005 8.180.000
Rambursări de credite interne 521.219 524.000
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -70.460

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

Cap. Denumire indicatori Realizat 2020 Propus  2021

51. Autorităţi executive: 4.034.533 4.742.000
- cheltuieli de personal 2.671.322 2.270.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.083.659 1.319.000
-alte cheltuieli 103.519 110.000
-plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent

-46.277

- Programe din Fondul Social European 70.476 74.000
- cheltuieli de capital 151.834 969.000

54. Servicii publice generale: 865.858 990.000
- cheltuieli de personal 730.813 708.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 135.045 182.000
- fond de rezervă 0 100.000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 248.998 264.000
        Alte servicii publice generale 616.860 626.000
       Fond de rezervă 0 100.000

55. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi: 254.710 343.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 0 1.000
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- dobânzi 254.710 342.000
61. Ordine publică şi siguranţa naţională: 1.271.502 931.000

- cheltuieli de personal 406.008 339.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 865.494 592.000
         Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 468.342 431.000
        Protecție civilă 803.160 500.000

65. Învăţământ: 1.213.208 1.809.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.181.964 1.461.000
- alte cheltuieli (burse) 9.874 174.000
- asistență socială 21.370 26.000
- cheltuieli de capital 0 148.000
       Învăţământ prescolar 131.539 202.000
      Învăţământ primar 86.728 172.000
      Învăţământ secundar inferior 463.047 625.000
      Învăţământ secundar superior 400.625 637.000
      Internate şi cantine pentru elevi 127.619 164.000
     Alte cheltuieli în domeniul învățământului 3.650 9.000

66. Sănătate: 1.223.564 273.000
- cheltuieli de personal 1.165.777 153.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 57.787 70.000
-transferuri  între  unităţi  ale  administraţiei  publice
(Spital)

0 50.000

       Spitale generale 0 50.000
      Servicii de sănătate publică gerelale 60.052 77.000
     Alte instituţii şi acţiuni sanitare 1.163.512 146.000

67. Cultură, recreere şi religie : 1.990.291 15.687.000
- cheltuieli de personal 713.488 629.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 614.643 846.000
- alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii) 135.173 212.000
- Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regională

0 14.000.000

       Biblioteci publice 138.225 140.000
      Case de cultură 67.290 93.000
      Cămine culturale 4.219 25.000
     Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 610.465 622.000
     Alte serviciiculturale în domeniul culturii (Baze
sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire

1.170.092 14.807.000

68. Asistenţă socială: 2.150.706 2.390.000
- cheltuieli de personal 1.259.717 1.082.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 184.892 513.000
- ajutoare sociale 726.322 795.000
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent

-20.225

        Asist. acordată persoanelor în vârstă(Caritas) 83.894 85.000
       Asist. Socială în caz de invaliditate 1.738.979 1.652.000
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      Asistenţă socială pentru familie şi copii 6.004 21.000
     Creşe 302.090 577.000
     Ajutor social(ajutor de încălzire, alte ajutoare) 19.739 55.000

70. Servicii şi dezvoltare publică: 8.900.761 11.828.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.143.432 1.256.000
- Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regională

25.585 7.093.000

- cheltuieli de capital 7.731.744 3.479.000
    Iluminat public 855.856 941.000
   Alte  servicii  în  dom.  dezv.loc.  (serviciile  de
evidenţiere al domeniului public şi privat al oraşului)

8.044.905 10.887.000

74. Protecţia mediului : 2.225.637 3.935.000
- cheltuieli de personal 366.999 336.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,484.740 1.756.000
- rambursări de credite 373.898 376.000
- cheltuieli de capital 0 1.467.000
     Salubritate 1.851.739 2.092.000
    Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 373.898 1.843.000

84. Transporturi: 11.140.450 11.304.000
- cheltuieli de personal 989.337 835.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.305.507 1.530.000
- subvenţii 87.180 0
- rambursări de credite 147.321 148.000
-plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent

-4.002

- Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regională

3.804.423 6.560.000

- Programe din Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală

0 114.000

- cheltuieli de capital 4.810.684 2.117.000
      Drumuri  şi  poduri  (proiecte  de  finanţare,
rambursare credit)

661.269 178.000

     Transport în comun 87.180 0
     Străzi 10.392.001 11.126.000

87. Alte acţiuni economice: 2.104.538 738.000
- cheltuieli de personal 530.691 418.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 249.091 320.000
- cheltuieli de capital 1.324.756 0
    Turism 619.934 603.000
    Alte acţiuni economice (piaţă) 1.484.604 135.000

T O T A L: 37.375.758 54.970.000
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C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI:

C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 18.899.000 lei, după
cum urmează:

Realizat 2020 Propus 2021

TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 20.927.287 18.899.000
I.Venituri proprii din care: 19.104.005 18.591.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 6.363.832 6.714.000
Sume  alocate  din  cotele  defalcate  din  impozitul  pe  venit
pentru echilibrarea bugetelor locale

645.296 437.000

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 1.260.605 600.000
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)

10.834.272
67.556

3.961.000
1.477.747

73.141
644

853.725
1.294.746

629.017

231.240
644.468
14.988
10.043

280.915
1.295.042

10.840.000
70.000

3.961.000
1.478.000

73.000
1.000

854.000
1.295.000

629.000

231.000
644.000
15.000
11.000

283.000
1.295.000

II.Prelevări din bugetul de stat, din care: 5.724.000 3.298.000
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea  instituţiilor
descentralizate la nivelul oraşului 

1.835.000 2.538.000

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 14.000 15.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 3.875.000 745.000
III.Subvenţii 869.282 567.000
Subvenţii pentru acordarea ajutorului  pt. încălzirea locuinţei
cu lemne

8.487 9.000

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 57.635 58.000
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor
pentru carantină 

803.160 500.000

IV.Transferuri -4.770.000 -3.557.000
Vărsăminte  din  secțiunea  de  funcționare  pentru  finanțarea
secțiunii de dezvoltare

-4.770.000 -3.557.000

TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE
FUNCȚIONARE

18.929.313 18.899.000
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Cheltuieli de personal 8.834.152 6.770.000
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 8.306.254 9.846.000
Dobânzi 254.710 342.000
Subvenţii 87.180 0
Fond de rezervă 0 100.000
Asistenţă socială 736.196 821.000
Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 260.062 496.000
Rambursări de credite interne 521.219 524.000
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -70.460 0

C.2. Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 33.387.000 lei iar chetuielile sunt în
sumă de 36.071.000 lei. Din excedentul total al anului precedent în sumă totală de 2.684.000 lei
suma de 2.684.000 lei se repartizează ca sursă de finanțare al secțiunii de dezvoltare. Astfel
diferenţa de 2.684.000 lei între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare se va acoperi
din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investiţii:

Realizat 2020 Propus 2021

TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE

13.177.100 33.387.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 4.770.000 3.557.000
Venituri din vănzarea unor bunuri aparținând domeniului 
privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

1.518.028 0

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

3.574.553 3.841.000

Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor 
din PNDR 2014-2020 – TVA pentru programul FEADR 

0 18.000

Sume primate de la UE/alți ordonatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

449.526 0

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.796.103 25.801.000
Fondul Social European 68.890 74.000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 0 96.000
TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE

18.446.445 36.071.000

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (Spital) 0 50.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR)

3.830.008 27.653.000

Programe din Fondul Social European 70.476 74.000
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR)

0 114.000

Cheltuieli de capital 14.546.005 8.180.000
Deficitul secțiunii de dezvoltare acoperită din excedentul
anului precedent

5.269.345 2.684.000

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

http://www.primariasovata.ro/


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

ORAŞUL SOVATA

CONSILIUL LOCAL 
www.primariasovata.ro

Nr.
crt.

Natura veniturilor Realizat 2020 Propus 
2021

A .    TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE

5.657.698 8.840.000

1. Taxe şi alte venituri în învăţământ 30.771 130.000
2. Venituri din prestăride servicii 77.292 220.000
3. Contribuţia  elevilor  şi  studenţilor  pentru  internate,

cămine şi cantine
173.281 520.000

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

2.089.512 3.290.000

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

0 100.000

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

0 -120.000

7. Donații și sponsorizări 4.200 0
8. Subvenţii  din  bugetul  local  pentru  finanţarea

cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
100.000 100.000

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

3.147.642 4.500.000

10. Sume alocate pentru stimulentul de risc 35.000 100.000
B.        TOTAL – VENITURILE SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE

0 470.000

1. Sume din veniturile  proprii  ale  Ministerului  Sănătății
către  bugetele  locale  pentru  finanțarea  aparaturii
medicale și echipamentele de comunicații în urgență în
sănătate

0 250.000

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

0 100.000

3. Vărsăminte din secțiunea de funcționare 0 120.000
T O T A L    A+B : 5.657.698 9.310.000

Nr. Natura cheltuielilor Realizat 2020 Propus
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crt. 2021
A .    TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 
FUNCŢIONARE

5.490.079 8.840.000

1. Învăţământ 224.185 670.000
- chelt.bunuri şi servicii 224.185 670.000

2.  Sănătate 5.265.894 8.170.000
- cheltuieli de personal 4.336.062 6.590.000
- chelt.bunuri şi servicii 952.518 1.580.000
-plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 
curent

-22.686 0

B.        TOTAL – CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 
DEZVOLTARE

0 470.000

1 Sănătate 0 470.000
- cheltuieli de capital 0 470.000

T O T A L   A+B: 5.490.079 9.310.000

Art.3. Aprobarea programului de investiţii cu finanțare din bugetul local, conform anexei
nr.1.

Art.4. Aprobarea  programului  de investiţii  cu finanțare  din venituri  proprii  și  subvenții,
conform anexei nr.2.
            Art.5  Bugetul defalcat pe trimestre, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole,
alineate este prezentată în anexa nr.3.

Art.6. –  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,
                                                                                                  Dávid Katalin
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 21 aprilie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.          
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Anexa nr.1

Programul de investiţii pe anul 2021
cu finanţare din bugetul local

Nr.
Crt.

Denumirea investiţiei Propus

Cu finanţare din bugetul local (art.58, art.71) 36.071.000

Cap.51 – Autorităţi executive 1.043.000
1. Lucrări de Mansardare birouri în volumul podului existent al Primăriei 

Orașului Sovata
757.000

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

74.000

3. Elaborare documentație tehnico economică pentru Extindere clădire 
Primăria Oraș Sovata

140.000

4. Elaborarea strategiei de dezvoltare al Orașului Sovata 42.000
4. Servicii de proiectare grafică Identitate vizuală al Orașului Sovata 30.000
Cap.65 – Învățământ 148.000
1. Zugrăveli exterioare la Corpul F – Atelier nouă în curtea Liceului 55.000
2. Zugrăveli exterioare la Corpul G – Săli de clase și cabinete în curtea 

Liceului
73.000

3. Achiziționare 1 buc. Mașină de spălat vase pentru Cantină 20.000
Cap.66 – Sănătate 50.000
1. Achiziționare Ecograf 1 buc. 50.000
Cap.67 – Cultură,recreere şi religie 14.000.000
1. Implementarea  proiectului  POR  2014-2020,  axa  prioritară  13

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

14.000.000

Cap.70 – Servicii şi dezvoltare publică 10.572.000
1. Lucrări  de  construire  Grădiniță  și  creșă  cu  program  prelungit  Oraș

Sovata    
1.722.000

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

7.093.000

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

143.000

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

78.000

5. Servicii de intabulare 125.000
6. Reprofilarea  albiei  canalului  Morii  și  amenajarea  nodului  hidrotehnic

între canalul Morii și pârâul Sebeș
41.000

7. Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  Centrul  Balnear  Sovata,  etapa  1,  Zona
Căpeți 1, Zona str. Fagului

80.000

8. Achiziționare teren 1.200.000
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9. Elaborare Plan de mobilitate urbană 90.000
Cap.74 – Protecția mediului 1.467.000
1. Lucrări de extindere rețea de apă și canalizare str.Fagului 200.000
2. Lucrări de extindere rețea de apă str.Lungă 947.000
3. Elaborare  studiu  de  fezabilitate  pentru  investiția  Extindere  rețea  de

alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Sovata
160.000

4. Elaborare documentație tehnico economică pentru investiția Extindere
rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Sovata

160.000

Cap.84 – Transporturi 8.791.000
1. Consolidarea podului din beton armat  peste pârâul Sovata pe DJ 153

Reghin-Sovata km 34+400, Oraș Sovata, str.Lungă, județul Mureș
30.000

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

6.560.000

3. Achiziție mașini și echipamente pentru întreținerea drumurilor locale în
orașul Sovata

114.000

4. Lucrări de asfaltare str.Căprioarei 771.000
5. Lucrări de asfaltare str.Fagului 651.000
6. Lucrări de extindere trotuar str.Lungă 529.000
7. Modernizare sistem de automat cu barieră la parcare lângă Poliție 50.000
8. Amenajare teren de joacă în cart.M.Eminescu pe o suprafață de 400 mp 86.000
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Anexa nr.2

Programul de investiţii pe anul 2021
cu finanţare din venituri proprii și subvenții

Nr.
Crt.

Denumirea investiţiei Propus

Cu finanţare din venituri proprii și subvenții 470.000

Cap.66 - Sănătate 470.000
1. Achiziționare Ecograf  2 buc. 100.000
2. Achiziționare Monitor funcții vitale 5.000
3. Achiziționare Concentrator oxigen 3 buc. 12.000
4. Achiziționare aparat EKG   2 buc. 20.000
5. Achiziționare pat consultații hidraulic 11.000
6. Achiziționare defibrilator 10.000
7. Achiziționare calculator (server) 6.000
8. Achiziționare aspirator de secreții 6.000
9. Achiziționare analizator automat de hematologie 50.000
10. Achiziționare bronhoscop 250.000
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