
 

 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  212  

 

din 26 iulie 2018 

 

privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2018, pentru Unitatea 

Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș  

 

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

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 2944/41455/10.07.2018   prezentată de Direcţia 

Economică, privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II  anul 2018, pentru Unitatea 

Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș, 

 Ţinând seama de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările ulterioare,  

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 contul de execuţie al bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Tîrgu Mureş pe trimestrul II anul 2018, la partea de venituri în sumă de 144.644.702 lei 

şi la partea de cheltuieli, în sumă de 122.000.037 lei, conform anexei nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului activităților și instituţiilor publice finanţate 

din venituri proprii  al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe trimestrul II, 

anul 2018, la venituri, în sumă 6.012.996 lei şi la cheltuieli, în sumă de 4.788.857 lei, conform 

anexei nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile al 

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe trimestrul II anul 2018, la partea de 

venituri și la  cheltuieli, în sumă de 0 lei , conform anexei nr. 3. 

 Anexele nr. 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcția Economică. 

Art. 5. 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.  

                                                                      Preşedinte de şedinţă, 

                                                                      jrs. Peti Andrei 

                     Contrasemnează,    

          p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 
 


