
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 24/2023 
privind utilizarea în anul 2023 a excedentului anilor precedent al bugetului general al 
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022 

  
                           Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
               Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al  primarului cu privire la utilizarea în 
anul 2023 a excedentului anilor precedent al bugetului general al unicipiului Târgu Secuiesc rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2022,  
  Luând în considerare  Ordinul Ministerului Finanțelor nr.4271/2022 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022,  
  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 2023 a excedentului anilor precedent al bugetului general 
al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la  încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 în următoarea 
componență: 

a. BUGET LOCAL                                                    TOTAL                                 6.503.177,86 lei 
- Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                         5.384.793,86 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 2022. 

b. BUGETUL INSTITUŢILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII 
 
SĂNĂTATE - Spitalul municipal Tg.Secuiesc    TOTAL                                     432.531,30  
lei 

Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare                      114.801,30 lei 
Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                            317.730 lei 
                  

         ÎNVĂȚĂMÂNT                                           TOTAL                                                         614.759,83 lei  
             -           Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare                         379.759,83 lei      

- 259.065,36 lei Liceul Tehnologic Apor Peter 
-   27.170,41  lei Scoala Gimnaziala Petofi Sandor 
-   36.772,01  lei Liceul Pedagogic Bod Peter 
-   351,79  lei Liceul Tehnologic Gabor Aron 
-   46.620,04  lei Liceul Teoretic Nagy Mozes 
-   9.780,22  lei Gradinița Manocska 

         -       Ca  sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare   235.000 lei 
-    50.000 lei Liceul Teoretic Nagy Mozes 
-     175.000,00  lei Liceul Tehnologic Gabor Aron 
-     10.000 lei Liceul Tehnologic Apor Peter 

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

Târgu Secuiesc, la 31 ianuarie 2023 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                         Tóth Csilla-Enikő 
 

 


