
                                                                                                                           
                                                 R O M Â N I A 

                                                                                         JUDEŢUL BRAŞOV 

                        PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 

Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

          www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

              HOTARAREA            Nr.   2                                                         Data: 08.01.2013 

 

HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

pentru aprobarea utilizarii, in anul  2013, a excedentului anual al bugetului local  

in suma de 505.281,96 lei  pentru acoperirea  temporara a golurilor de casa provenite  

din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare 

                             

 

 

   Consiliul  Local al municipiului Săcele, întrunit în şedinţa de indata în data de 08.01.2013 

 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Directiei 

Economice înregistrat cu nr. 370/07.01.2013, prin care s-a propus aprobarea utilizarii, in anul 2013, a 

excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni in 

suma de 505.281,96 lei ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare si pentru acoperirea temporara a 

golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si 

dezvoltare     

           Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, alin. (9), art. 39 alin. (4) si 

art. 45 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale , republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

              H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

 Art.1 Se aproba utilizarea, in anul 2013, a excedentului anual al bugetului local rezultat la 

incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni in suma de 505.281,96 lei dupa cum urmeaza : 

- ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare, suma de 200.000,00 lei 

- pentru acoperirea temporara a golurilor de casă  provenite din decalajele intre veniturile si 

cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare, suma de 305.281,96 lei 

 

        Art.2 Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  
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Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  6  ex 

Hotararea a fost adoptata:   

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta:  

 



 

 

 

 

 

- 1 ex. Institutia Prefectului Judetului Brasov 

- 1 ex. Dosar colectie 

- 1 ex. Dosar sedinta 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Birou Autoritate Tutelara  

- 1 ex. Directia Economica 

 


