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R O M ÁN I A          
Maros megye 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  
 
 

2014. január 30-i 
15-ös számú határozat  

 
Marosvásárhely municípium 2014-es évi költségvetésének jóváhagyására  

 
 

 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 
 
 Látva Marosvásárhely Polgármestere 2014. január 20-i 72-es számú Indoklását, a Gazdasági 
Igazgatóság révén, Marosvásárhely municípium Közigazgatási-területi Egységének 2014-es évi 
költségvetésének jóváhagyására vonatkozóan, valamint a helyi tanács plénumában javasolt és 
jóváhagyott módosításokat,  
 Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006. június 29-i 273-as számú törvény 
41-es cikkelyének, valamint a 2014-es évre vonatkozó 2013. december 18-i 356-os számú állami 
költségvetési törvényt, a 2013. december 19-i 805-ös Hivatalos Közlönyben közölve,  

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt 2001. évi 215-ös számú törvény 36. cikkelye 
(4) „a” betűje, a 45. cikkely (1) és (2) bekezdés „a” betűjének és a 115. cikkely előírásainak 
értelmében,  
 
 
 

Elhatározza:  
 

1.  cikkely : Jóváhagyják Marosvásárhely 2014. évi helyi költségvetését.  
 

2. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely 2014. évi helyi költségvetését, a bevételek résznél 
fejezetekre és alfejezetekre lebontva, a kiadások részen címekre, fejezetekre lebontva, a 
teljes évre vonatkozóan, az 1-es és 2-es mellékleteknek megfelelően, 464.097.000 lej 
összegben. 

  
3. cikkely: Jóváhagyják a 2014-es évi helyi költségvetést a működési fejezetnél, a bevételek 

résznél fejezetre és alfejezetekre bontva, a kiadások részen címekre, fejezetekre lebontva, 
a teljes évre vonatkozóan, az 1/A, 2/A és 2/A/1-es mellékleteknek megfelelően, 
262.017.063 lej összegben. 

 
4. cikkely: Jóváhagyják a 2014-es évi helyi költségvetést a fejlesztési fejezetnél, a bevételek 

résznél fejezetre és alfejezetekre bontva, a kiadások részen címekre, fejezetekre lebontva, 
a teljes évre vonatkozóan, az 1/B és 2/B mellékleteknek megfelelően, 202.079.937 lej 
összegben.  

 
5. cikkely: A létesítmények javítási programját a 3-as melléklet szerint hagyják jóvá, 

minden egyes költségvetési fejezetre.  
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6. cikkely: A létesítmények beruházási programját, azaz a külső, vissza nem térítendő 
alapokból részlegesen finanszírozott projekteket, a 4-es melléklet szerint hagyják jóvá, 
minden egyes költségvetési fejezetre.  

 
7. cikkely: Jóváhagyják a teljesen vagy részlegesen a saját jövedelemből finanszírozott 

tevékenységek költségvetését a 2014-es évre, az 5-ös melléklet szerint. 
 

8. cikkely: Jóváhagyják a kötelezettségek kölcsöneinek költségvetését a 2014-es évre, a 6-os 
melléklet szerint.  

 
9. cikkely:  Jelen határozat véghezvitelével a fő hitelutalványozót, a polgármesteri hivatal 

keretében működő ügyosztályokat és a többi, a város helyi költségvetéséből finanszírozott 
hitelutalványozókat bízzák meg. 

 
 

Üléselnök 
         Peti András jogász 

 
Ellenjegyzi,  
Maria Cioban Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője  

 
 
 
 


