
 

 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 30/2019 
privind utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedent al bugetului general al 
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 

  
                           Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
               Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al  primarului cu privire la 
utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu 
Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 
  Luând în considerare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.720/2014 și Ordinul 
Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.809/2018 ,  
  În baza prevederilor art. 58 alin.(1) lit. a  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
                         În temeiul  art. 36 alin.(2) lit.b coroborat cu 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 2019 a excedentului anilor precedent al bugetului 
general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 în 
următoarea componență: 

a. BUGET LOCAL                                           TOTAL                             3.415.558 lei 
- Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare            2.462.700 lei 
- Ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare               952.858 lei                         

pentru obiectivul “Refacere zid sprijin deteriorat în municipiul Târgu Secuiesc 
pentru stabilizarea alunecării de teren” din sumele primite din “Fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului “ și neutilizate în cursul anului 2018. 

b. BUGETUL INSTITUŢILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII 
SANATATE - Spitalul municipal Tg.Secuiesc    TOTAL               899.120,62 lei 

- Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare       770.120,62 lei 
- Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare         129.000.00 lei

             
         ÎNVĂȚĂMÂNT                                                  TOTAL                               243.105,09 lei  
             -           Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare    214.090,89 lei      

- 70.494,96  lei Liceul Tehnologic Apor Peter 
-  23.961,41  lei Scoala Gimnaziala Petofi Sandor 
- 39.148,33  lei Liceul Pedagogic Bod Peter 
- 13.200,82  lei Școala Gimnazială Turoczi Mozes   
-  66.786,76  lei Liceul Tehnologic Gabor Aron 
-      498,61  lei  Gradinița Manocska 

          -           Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare           29.014,20 lei 
                        -    29.014,20 lei Liceul Teoretic Nagy Mozes 

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