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HOTĂRÂREA nr.1/2020  

privind  utilizarea excedentului rezultat din activităţile 
 finanţate integral din venituri proprii 

 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
în şedinţa  extraordinară, din data de  13 ianuarie 2020, 
Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr. 311/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni; 
− Raportul de specialitate nr.310/2020 al Direcţiei economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni;  
− Adresa nr.2721/2019 a Liceului Teoretic Salamon Ernő din Gheorgheni – 

înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.33/2020, 
− Adresa nr.24/2020 a Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din Gheorgheni – 

înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.337/2020, 
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, 
crearea surselor de venituri propri,  constituite în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Gheorgheni – aviz înregistrat cu nr. 11/C/2020, 
Luând în considerarea prevederile: 

− Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

− Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, 
din 13.12.2019 –  aprobat prin Ordinul M.F.P. nr. 3751/2019, completate 
prin Ordinul nr.3799/2019, 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.a) art.139, alin.(3), lit.a), 
coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
 Art.1 – Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la 31 decembrie 2019 din 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale Liceului Teoretic Salamon Ernő 
din Gheorgheni în suma de 175.914,24 lei, după cum urmează: 

a) suma de 37.643,32 lei  pentru acoperirea golurilor temporare de casă;  
b) suma de 138.270,92 lei  pentru acoperirea  cheltuielilor secţiunii de 

funcţionare. 
 Art.2 – Se aprobă excedentul secţiunii de dezvoltare, venit proprii, în valoare de 
8.552,74 lei  al Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din Gheorgheni. 
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   Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul 
Municipiului Gheorgheni şi Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Gheorgheni. 
 Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:  

a) Prefectului   Judeţului Harghita,  
b) Primarului Municipiului Gheorgheni, 
c) Direcţiei economice din cadrul aparatului de    specialitate al primarului 

municipiului Gheorgheni,  
d) instituţiilor interesate prin grija  Direcţiei economice. 
 

 
 
 
Gheorgheni,  la  data de  13 ianuarie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
 Elekes István 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 

  


