
 

 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 13 / 2022  
privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii  

de pe lângă  Grădinița cu program prelungit „Manócska” – 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  Grădinița cu program 
prelungit „Manócska” – 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,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Grădiniței cu program prelungit Manócska – 
Târgu Secuiesc nr. 70/26.06.2020 privind modificarea valorii alocației zilnice provenite din contribuția 
părintească, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/18.01.2022 și  Decizia directorului Grădiniței cu 
program prelungit Manócska – Târgu Secuiesc nr. 50/2020 privind stabilirea alocației zilnice provenite din 
contribuția părintească aprobat prin consiliul de administrație a școlii, 
            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 activitatea finanțată integral din venituri proprii de pe lângă  Grădinița cu program 
prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc privind servirea mesei. 

Art.2. –  (1) Grădinița cu program prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc va avea dreptul să încaseze 
contravaloarea alocației zilnice provenite din contribuția părintească – sursa E.   

(2)  Veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la art.1 se utilizează exclusiv pentru finanțarea 
activității  prevăzută la art.1, iar cheltuielile vor fi evidențiate în cadrul capitolului bugetar 65.10. 

Art.3 - Se aprobă colectarea veniturilor proprii ale Grădiniței cu program prelungit „ Manócska” – 
Târgu Secuiesc în contul 33.10.14 – Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.  

Art.4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu 
Secuiesc și conducerea Grădiniței cu program prelungit „Manócska „– Târgu Secuiesc. 

 
         

 Târgu Secuiesc, la 11 februarie 2022 
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