
 

 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 9 / 2022  
privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anului precedent al bugetului general al Municipiului 

Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021 
  

              Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
   Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al  primarului cu privire la utilizarea în anul 
2022 a excedentului anului precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2021,  
 Luând în considerare Ordinul nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, emis de Ministerul Finanțelor, 
 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. 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 aprobă  utilizarea în anul 2022 a excedentului anului precedent al bugetului general al 
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, în următoarea 
componență: 

a. BUGET LOCAL                                                    TOTAL                                 10.383.038,94 lei 
- Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                         9.264.654,94 lei 
-  Ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare                           1.118.384 lei                         

pentru obiectivul “Refacere pod peste Râul Negru sat Lunga” din sumele primite din  
“Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului “ și neutilizate în cursul anului 2021. 
 

b. BUGETUL INSTITUŢILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII 
 
SĂNĂTATE - Spitalul municipal Tg.Secuiesc    TOTAL                                 158.733,03  lei 

Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare                          158.733,03 lei 
                  

         ÎNVĂȚĂMÂNT                                           TOTAL                                                         418.520,54 lei  
             -           Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare                        366.520,54 lei      

- 164.318,65 lei Liceul Tehnologic Apor Péter 
-   26.133,41  lei Scoala Gimnaziala Petőfi Sándor 
-   33.822,79  lei Liceul Pedagogic Bod Péter 
-     9.000   lei Școala Gimnazială Turóczi Mózes   
-   81.525,96  lei Liceul Tehnologic Gábor Áron 
-   39.904,22  lei Liceul Teoretic Nagy Mózes 
-   11.815,51  lei Gradinița Manócska 

         -       Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare   52.000 lei 
-    52.000 lei Liceul Tehnologic Apor Péter 

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

 Târgu Secuiesc, la 11 februarie 2022 
     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
      Papp Gyöngyike                                                         SECRETAR GENERAL,                                                                                                      

                                Tóth Csilla –Enikő 
 
 


