
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 10 / 2022  
privind aprobarea activităților finanțate integral  din venituri proprii pe lângă  Liceul Tehnologic 

„Gábor Áron” – Târgu Secuiesc 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă  Liceul Tehnologic „Gábor 
Áron” – Târgu Secuiesc,  
 Luând în considerare prevederile art. 67 alin.(1) lit. a. coroborat cu art.71 alin.(1)  din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
 În conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice 
și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,  

Ținând cont de prevederile art.108 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare,  

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2013 privind aprobarea Metodologiei–cadru de administrare 
a bazei materiale aparţinând unităţilor de învăţământ de pe raza teritorial–administrativă a Municipiului Târgu 
Secuiesc, coroborat cu prevederile 333 alin.(3) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu 
Secuiesc nr. 55/09.09.2021  privind aprobarea chiriei minime pentru închirierea bunurilor disponibile, și Decizia 
nr.25/13.09.2021 privind stabilirea contribuției elevilor internate și cantine pentru anul școlar 2021/2022, tarife 
de cazare și masă, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d.,  art.129 alin.(7)  lit.a. și lit.s,  art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a. 
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. – Se aprobă activitățile finanțate integral din venituri proprii pe lângă Liceul Tehnologic „Gábor 
Áron” – Târgu Secuiesc  privind închirierea următoarelor bunuri: clădiri sau părți ale acestora, săli de clasă, 
ateliere, laboratoare, inclusiv dotările aferente, camerele de internat, săli de sport, terenuri de sport și alte 
suprafețe de teren care în anumite perioade din timpul unui an, unei săptămâni sau luni nu sunt folosite în 
procesul educative; precum și cele privind cazarea în internate și organizarea cantinei pentru persoanele angajate 
în sistem de învățământ, ale elevilor internate, semiinternate, precum și ale persoanelor din afara sistemului de 
învățământ. 

Art.2. –  (1) Liceul Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc va avea dreptul să încaseze veniturile 
din închirieri și contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantine – sursa E. 

(2) Veniturile proprii realizate prin activitățile prevăzute la art.1 se utilizează exclusiv pentru finanțarea 
activităților enumerate la art.1, iar cheltuielile vor fi evidențiate în cadrul capitolului bugetar 65.10. 

Art.3 - Se aprobă colectarea veniturilor proprii ale Liceului Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc 
în contul 30.10.05.30 – alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice și în contul 33.10.14 
- contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine. 

Art.4 - Sumele încasate din închirierea bunurilor prevăzute la art.1 se fac venit la bugetul local în 
procent de 50 % şi la bugetul unităţii de învăţământ în procent de 50 %. 

Art.5. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu 
Secuiesc  și conducerea Liceului Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc. 

         
 Târgu Secuiesc, la 11 februarie 2022 
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