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CONSILIIJL LOCAL
lMunicipiul Tffrgu

Secuiesc

HOTANAREA

NR.2112017

privind aprobarea bugetului general al municipiului TArgu Secuiesc pe anul2017
Consiliul local al municipiului TArgu Secuiesc, judelul Covasna,
Analiz6nd proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive al primarului cu privire la
genera^l
bugettrl
almunicipiului T6rgu Secuiesc pe anul2016,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 612017 privind bugetul de stat pe anul 2077,
HotirArea nr.2612017 a Consiliului Judetean Covasna, Deciziile nr. 5 qi 612017 a ;efului Administraliei
Judelene a Finanlelor Publice Covasna,
AvAnd in vedere prevederile art. 19 alin.l din Legea nr.27312006 privind finanlele
publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, prevederile Legii nr. 9812016 privind
achiziliile publice,
Intemeiul art.36 alin.4lit.a,arI" 45 alin.2lit.a qi art" 115 alin.l lit. b dinLegeanr.
21512001privind administra{ia publicb local6, republicatb, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE
Art.L.- Aprob[
vrmeaza:

- la venituri,

bugetul local al municipiului TArgu Secuiesc pe anul 2017 dupd cum

conform anexei

nr.l, la gi 1b,

care fac parte integrantb

din

prezenta

hotirAre;

sectiunea de func{ionare in sumi de 45.917 .070 lei
4.140.260 lei
secfiunea de dezvoltare in suml de
- la cheltuieli, conform anexelor nr.2 - 8, care fac parte integrantd din prezenta hotbrAre.
a. sectiunea de func{ionare in sumd de 45.917.070lei
b. sec(iunea de dezvoltare in sum6 de 6.483.100 lei
Art,2. - Aprob[ bugetul institutrilor publice finanlate din venituri proprii qi subvenfii de
la bugetul local, conform anexelor nr. 9 - 10, care fac parte integrantd din prezent hotlrdre.
- la venituri:
a. sectiunea de funclionare in sumd de 21.218.500 lei
16.800 lei
b" secliunea de dezvoltare in sumd de
- la cheltuieli:
a. sectiunea de funclionare in sumb de 21.589.050 lei
172.500 lei
b. sec{iunea de dezvoltare in sumd de
Art.3" - Aprobd programul de investifii, aonforrn anexelor nr. l1 - 15, care fac parte
integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 4. - Aprobd planul de achizilii pe 2016 al municipiului TArgu Secuiesc, conform
anexei nr. 16, care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

a.

b,

Art" 5. - Cu

aducerea

la indeplinire a prezentei hotdrAri se

insdrcineazd primarul

municipiului T6rgu Secuiesc.
Tdrgu Secuiesc, la9 martie20ll
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