
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 154/2020 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri 

Covasna S.A. pe anul 2020 

 

 Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 12 noiembrie 2020,  

analizând Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri 

Covasna S.A. pe anul 2020; 

având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Economice, precum şi avizele ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea 

formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de 

fundamentare a acestuia; 

- art. 4 alin. (1) lit. „c” din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale 

sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 

aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. nr. 2452/05.11.2020, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 12135/06.11.2020; 

în baza art. 173 alin. (3) lit. „a” şi în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea 

ulterioară, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și 

Poduri Covasna S.A. pe anul 2020, conform anexelor nr. 1,2 și 3, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. 

 

Sfântu Gheorghe, 12 noiembrie 2020. 

  TAMÁS Sándor 

  Preşedinte 

                  Contrasemnează, 

                  VARGA Zoltán 

  Secretar general al judeţului Covasna 


