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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI LOCAL 

 

pentru aprobarea utilizării, în anul  2014, a excedentului anual  

al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni  

în suma de 1.942.583,83 lei.   

 

 

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa de indata in data de 07.01.2014 

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

Economice înregistrat cu nr. 112/06.01.2014, prin care s-a propus aprobarea utilizarii, in anul  2014, a 

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

1.942.583,83 lei.             

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

 Conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2.020 din data de 17.12.2013 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, Anexa 1 la Normele 

Metodologice – Program calendaristic pentru efectuarea prin unitatile trezoreriei statului a principalelor 

operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2013, cap. IV „Inchiderea executiei bugetelor 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 2014, a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea 

exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni in suma de 1.942.583,83 lei dupa cum urmeaza : 

- ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare, suma de 500.000 lei 

- acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile 

sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, suma de 1.442.583,83 lei din care: 

 1.142.583,83 lei pentru sectiunea de functionare; 

 300.000 lei pentru sectiunea de dezvoltare. 

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

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNAT  

                     CONSILIER                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

           Ec. ONACĂ ION DANIEL                                                         CJ. DASCĂLU BIANCA 

 

 

 
Redactat: C.J. Girdan Odette/6 ex. 

Hotararea a fost adoptata:  17 voturi pentru  

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la şedinta: 17 

 
 


