
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 4/2015 
privind utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc 

rezultat din  încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014  
  
                         Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
               Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al  primarului cu privire la utilizarea în 
anul 2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat din  încheierea 
exerciţiului bugetar al anului ,   
  În baza prevederilor art. 58 alin.1 lit. a şi b din legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice 
Locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
                          În temeiul  art. 36 alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a  şi art. 115  alin.1 lit. b  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
           Art.1. – Se aprobă  utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului general al 
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat din  încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 în următoarea 
componenţă: 

a. Pentru sursa de finanţare a secţiunii de dezvoltare 
- Buget local .........552.790 lei 
- Bugetul instituţilor publice finanţate din venituri proprii. 

Agricultură, silvicultură (Păduri).........500.000 lei 
b. Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile 

şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare 
- Bugetul instituţilor publice finanţate din venituri proprii 

                   Sănătate 
- 323.717,42 lei   
Învăţământ total=285.155,83  
- 15.865,54 lei Liceul Tehnologic Apor Peter 
- 143.235,36 lei Liceul Teoretic Nagy Mózes 
- 17.584,41 lei Scoala Gimnaziala Petőfi Sandor 
- 35.122,96 lei Liceul Pedagogic Bod Péter 
- 4.969,71 lei Şcoala Gimnazială Turoczi Mózes 
- 68.281,27 lei Liceul Tehnologic Gábor Áron 
- 96,58 lei Gradiniţa Manócska 
Agricultură, silvicultură  (Păduri) 

- 102.000 lei 
                     Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului  
Târgu Secuiesc. 

                 Târgu Secuiesc, la  8 ianuarie 2015 
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