
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 
 HOTĂRÂREA NR. 5/2022 

privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a 

listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2022 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 

februarie 2022, 

 Analizând referatul de aprobare nr. 690/2022 al primarului oraşului Copşa Mică şi raportul 

nr. 691/2022  întocmit de Compartimentul Buget-contabilitate, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultura, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) şi art.71 din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 317/2021 - Legea 

bugetului de stat pe anul 2022, 

 În temeiul art. 129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă bugetul local al oraşului Copşa Mică pe anul 2022, venituri conform 

anexei nr.1 şi cheltuieli conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, astfel: 

- total venituri: 16.810,88  mii lei 

- total cheltuieli: 19.132,88  mii lei 

- deficit: 2.322,00 mii lei 

- venituri secţiunea de funcţionare: 9.165,90 mii lei 

- cheltuieli secţiunea de funcţionare: 9.165,90 mii lei 

- venituri secţiunea de dezvoltare: 7.644,98 mii lei 

- cheltuieli secţiunea de dezvoltare: 9.966,98 mii lei 

- deficit secţiunea de dezvoltare: 2.322,00  mii lei 

    Art. 2. Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, venituri conform anexei nr. 3 şi cheltuieli conform anexei nr. 4  la prezenta hotărâre, astfel: 

- total venituri: 990,00 mii lei 

- total cheltuieli: 990,00 mii lei 

 Art. 3. Se aprobă bugetul împrumuturilor nerambursabile, venituri conform anexei nr. 5 şi 

cheltuieli conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre, astfel: 

- total venituri: 1.024,50 mii lei 

- total cheltuieli: 1.024,50 mii lei 

 Art. 4. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate în oraşul Copşa Mică în 

anul 2022, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre. 

    Art. 5. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

oraşului Copşa Mică, prin Compartimentul Buget-contabilitate. 
 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 10 februarie 2022 

 

            Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

Benicky Camelia Secretar general  

 Şerban Dorin 
 

Difuzat: 1 ex.primar; 1 ex.Institutia Prefectului; 1 ex.dosar; 1 ex.Compartiment  buget; 1 ex.Trezorerie; 1 ex. AJFP    
 Red.S.S./S.D; Dact. S.D. 

 


