
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare și produc efecte juridice după îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.45-

49 din Legea nr.215/2001 R 

 

R O M Â N I A            

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ  

   
 

                                                                        H O T Ă R Â R E A     nr. 2             

            din   30  ianuarie  2018 

privind aprobarea preluării la bugetul local, a sumei de 3.427,09 lei, din excedentul 

anului 2017, aferent Căminului Spital pentru Persoane Vârstnice – Tîrgu Mureș 

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive nr. 82/1.531 din 10.01.2018, prezentată de Direcţia 

Economică, privind aprobarea preluării la bugetul local a sumei de 3.427,09 lei din 

excedentul anului 2017, aferent Căminului Spital pentru Persoane Vârstnice – Tîrgu Mureș, 

precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,  

 Ţinând seama de prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistența 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, a art. 70 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

capitolului X pct. 10.5.3 lit. ”a” din O.M.F.P. nr. 3.244/19.12.2017 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, 

Având în vedere excedentul realizat de către Cămin Spital pentru Persoane Vârstnice 

la secțiunea de funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii de subordonare locală și a bugetelor activităților finanțate integral din 

venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din sectorul administrației publice locale, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „a”și „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45 

alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea la bugetul local, a sumei de 3.427,09 lei, din excedentul 

anului 2017, aferent Căminului Spital pentru Persoane Vârstnice – Tîrgu Mureș. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică. 

 Art. 3. În conformitate cu prevederile art.19 alin. (1), lit. „e”, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate.      
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