
 

 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ   

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 329  

din  28 octombrie  2021 

 
privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2021, pentru Unitatea Administrativ 

Teritorială - Municipiul Târgu Mureș 
 

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

 

 Văzând Referatul de aprobare  nr. 73.445/4.870 din 14.10.2021 inițiat de cătrre Primarul 

Municipiului Târgu Mureș prin Direcţia Economică, privind aprobarea contului de execuţie pe 

trimestrul III anul 2021, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș, 

Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal 

Târgu Mureş 

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. 129 alin. (1)  alin. (2) lit. „a”și „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) 

şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Târgu Mureş pe trimestrul III anul 2021, la partea de venituri în sumă de 301.616.409            

lei şi la partea de cheltuieli, în sumă de 255.170.039,00 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 Târgu Mureş pe trimestrul III anul 

2021, la venituri, în sumă de 13.988.815,00 lei  şi la cheltuieli, în sumă de 9.191.483,00 lei, conform 

anexei nr. 2. 

 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Economică. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1) lit. ”c”, ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea 

controlului de legalitate.     

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Direcție Economice. 

                                                                        
                                                                                                                        Preşedinte de şedinţă 

                                   Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş 

                                Bâta Anca Voichița 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  18 voturi  „pentru” şi 3 voturi “abţinere”)  


