
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 94/2018 

privind modificarea și completarea HCL 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 modificarea și completarea Hotărârii 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,  
              Luând în considerare prevederile art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, 

             În temeiul art.36 alin.(2) lit.b,   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 

 
           ARTICOL UNIC  -  HCL 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 
se modifică și se completează după cum urmeză: 
 

 1. Articolul 1 litera “a” aliniatul 2 ” Pentru acoperirea temporară a golurilor de 
casa provenite din decalajele între veniturile  și cheltuielile secțiunilor de 
funcționare  în anul curent în sumă  de  909.377.76,  se abrogă;  
 2.  La articol 1 după litera „b”. se întroduce : litera “c” cu următorul cuprins:   
suma de 909.377,76 să fie utilizată pentru a finanţa  cheltuielile cu personalul, 
deoarece  din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii 
bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor 
categorii de cheltuieli. 
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