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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  aprobarea contului anual de executie bugetara pe  anul 2013 
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedintă ordinară în data de 22.05.2014, 
 Analizând necesitatea şi obligativitatea aprobării, până la sfârşitul lunii mai 2014, a contului anual de 
execuţie bugetară pe anul 2013, conform anexelor 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4 şi 5, 
  Văzând prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale O.G.  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17433/14.05.2013 al Serviciului Financiar, Contabilitate, 
Salarizare, Buget, Ordonanţare CFP şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
             În temeiul art. 36 alin. (l), alin. (2)  lit. b), alin. (4)  lit. a); al art. 45 alin. (2) lit. a); al art. 115 alin. (1) 
lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1.  Se aprobă contul anual de execuţie bugetară pe anul 2013, conform anexelor 1, 1A, 1B, 2, 2A, 

2B, 3, 3A, 3B, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
          Art. 2.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Anexa 1, 1A, 1B  - Buget local - execuţie bugetară pe anul 2013. 
Anexa 2, 2A, 2B - Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii  si subventii - execuţie bugetară 
pe anul 2013. 
Anexa 3, 3A, 3B  - Bugetul împrumuturilor interne şi externe - execuţie bugetară pe anul 2013. 
Anexa 4 - Listele cu persoanele care beneficiază de facilităţi fiscale pe categorii de venituri, precum şi pe 
fiecare din reglementările care au stat la baza acordării facilităţilor respective, centralizator privind persoanele 
care beneficiază de scutire conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare şi situaţia cu persoanele care au beneficiat de scutirea de la plata majorărilor şi penalitaţilor pentru 
anul 2013 conform O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Anexa 5 - Lista persoanelor declarate insolvabile în anul 2013. 
 

 
          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNAT 

                  CONSILIER   LOCAL                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
             COLŢ RADU PAUL                                                     C.J.  BUZATU ADRIANA 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  17  voturi pentru,  
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 
 



 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Financiar, Contabilitate, Salarizare, Buget, Ordonanţare CFP 


