
                                                                                                                         
                                                 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.    56                                                    Data: 23.05.2013 
 

HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

pentru  aprobarea contului anual de executie bugetara pe  anul 2012 

 

Consiliul  Local  al  municipiului  Sacele, intrunit in sedinta ordinara in data de 23.05.2013 

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

Economice nr. 16323 din 15.05.2013 prin care s-a propus aprobarea contului anual de executie bugetara pe  

anul 2012, conform anexelor 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4 si 5. 

  Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

  Vazand prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare si ale OG nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

In temeiul art. 36 alin.l, alin. 2  lit. „b", alin.4  lit. “a”, alin.9 si al art. 45 din Legea nr.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 contul anual de executie bugetara pe anul 2012, conform anexelor 1, 1A, 1B, 2, 

2A, 2B, 3, 4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare 

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

 

Anexa 1, 1A, 1B  - Buget local - executie bugetara pe anul 2012. 

Anexa 2, 2A, 2B - Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii  si subventii - executie bugetara 

pe anul 2012. 

Anexa 3 Bugetul imprumuturilor interne si externe - executie bugetara pe anul 2012. 

Anexa 4 - Listele cu persoanele care beneficiaza de facilitati fiscale pe categorii de venituri, precum si pe 

fiecare din reglementarile care au stat la baza acordarii facilitatilor respective, centralizator privind 

persoanele care beneficiaza de scutire conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare si situatie cu persoanele care au beneficiat de scutirea de la plata majorarilor si 

penalitatilor pentru anul 2012 conform O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Anexa 5 - Lista persoanelor declarate insolvabile in anul 2012. 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                CJ. ANDRONIC MARIA  

 

 

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  6  ex 

Hotararea a fost adoptata: cu unanimitate de voturi  

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 

 



 

 

  

- 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 

 


