
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  15/2018 

privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului 
Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

  
                           Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
               Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al  primarului cu privire la 
utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat 
din  încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 
  Luând în considerare Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 3244/2017 
  În baza prevederilor art. 58 alin.1 lit. a și b din legea nr. 273/2006 privind Finanţele 
Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
                          In 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 2018 a excedentului anual al bugetului general al 
Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din  încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 în următoarea 
componență: 

a. BUGET LOCAL                                 TOTAL                                          3.314.877,76 lei 
- Ca  sursa de finanțare a secțiunii de dezvoltare                                   2.405.500.00 lei 
- Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare în anul curent          909.377,76 lei 
 

b. BUGETUL INSTITUŢILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII 
SANATATE 

- Ca  sursa de finanțare a secțiunii de funcționare         249.278.22 lei       
             

         ÎNVĂȚĂMÂNT                                                        TOTAL:                375,200,73 lei  
             -           Ca  sursa de finanțare a secțiunii de funcționare          207,092,75 lei      

- 51.373,39 lei Liceul Tehnologic Apor Peter 
-  22.697,41 lei Scoala Gimnaziala Petofi Sandor 
-   47.078.27 lei Liceul Pedagogic Bod Peter 
-   13.200,82 lei Școala Gimnazială Turoczi Mozes   
-  71.155,92  lei Liceul Tehnologic Gabor Aron 
-    1.586,94  lei  Gradinița Manocska 

          -           Ca  sursa de finanțare a secțiunii de dezvoltare              168,107,98 lei 
                        -    168.107,98 lei Liceul Teoretic Nagy Mozes 
                     Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului  Tîrgu Secuiesc.         

Târgu Secuiesc, la 15 februarie 2018 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Fejér Melinda 
        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                               (vacant) 
 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


