
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 161/2022 
 privind rectificarea  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe anul 2022 

 
  
        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 2022, 
      Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2022 privind aprobarea bugetului general al municipiului  
Târgu Secuiesc  pe anul 2022; 
             În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi 
administrativ-teritoriale,  
       Având în vedere  prevederile art.19 alin.(2), art. 41 alin.(1) și 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, cu modificările și completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1. -  Se rectifică bugetul local al municipiului  Târgu  Secuiesc  pe anul 2022, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 17 /2022  după cum urmează: 
                  - la venituri:    1.265.400 lei și se  modifică anexele  nr. 1, 1a, 1b,  conform anexelor nr. 1, 1a, 
1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
    a. sectiunea de functionare                        800.300 lei 
    b. secțiunea de dezvoltare                                        465.100 lei 
       - la cheltuieli: 1.265.400  lei și se modifică anexele  nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conform anexelor nr. 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre;    
    a. sectiunea de functionare                         800.300 lei 
    b. secțiunea de dezvoltare                                          465.100 lei 
               Art.2. -  Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul 
local conform anexelor nr. 9, 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;  
   - la venituri:         77.000 lei 
                a. sectiunea de functionare                                71.000 lei 
    b. secțiunea de dezvoltare                                              6.000 lei 
       - la cheltuieli:      77.000 lei  
    a. sectiunea de functionare            71.000 lei 
    b. secțiunea de dezvoltare                                            6.000 lei              
                Art.3. Se modifică programul de investiţii conform anexelor nr. 11, 12, 13, care fac parte integrantă 
din prezenta  hotărâre; 
 Art.4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului  Târgu 
Secuiesc.     
                                                                            Târgu Secuiesc, la 27 octombrie 2022 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                  SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                     Tóth Csilla-Enikő 

 


