H O T Ă R Â R E A NR. 117/2019
privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2019
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului cu privire la
rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2019,
Luând în considerare Decizia nr. 08/05.12.2019 a șefului de administrație al
Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna, privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, conform
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,
Având în vedere prevederile art. 19 alin.(2), art. 41 alin.(1), art. 48 alin.(1) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 88, art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139
alin.(3) lit.a și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se rectifică bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2019,
aprobat prin HCL nr. 31/2019, după cum urmează:
- la venituri: 134.800 lei și se modifică anexele nr. 1, 1/a, 1/b conform anexelor nr.
1, 1/a, 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
a. sectiunea de functionare
128.500 lei
b. secțiunea de dezvoltare
6.300 lei
- la cheltuieli: 134.800 lei și se modifică anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conform
anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
a. sectiunea de functionare
128.500 lei
b. secțiunea de dezvoltare
6.300 lei
Art.2.- Aprobă bugetul instituţilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de
la bugetul local conform anexelor nr. 9 - 10, care fac parte integrantă din prezent hotărâre.
- la venituri: 65.000 lei
a. sectiunea de funcționare în sumă de
65.000 lei
b. secțiunea de dezvoltare în sumă de

0

lei

65.000

lei

- la cheltuieli: 65.000 lei
a. sectiunea de funcționare în sumă de
b. secțiunea de dezvoltare în sumă de

0

lei

Art. 3. - Se modifică programul de investiţii, conform anexelor nr. 11 și 12, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Tîrgu Secuiesc.
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