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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea rectificării bugetului local şi a bugetului activităţilor  

finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014 

 

       Consiliul  Local  al  Municipiului  Sacele, întrunit în sedinţă ordinară  în data de 30.10.2014, 

 

                Având în vedere adresele D.G.R.F.P. Braşov nr. 5022/30.09.2014, înregistrată la Primăria 

Municipiului Săcele cu nr. 48941/03.10.2014, prin care ni s-a repartizat nivelul maxim al cheltuielilor de 

personal aferent bugetului general centralizat al unităţii administrativ teritoriale pentru anul 2014, nr. 5194/ 

07.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 50402/10.10.2014, prin care ni s-a comunicat 

repartizarea sumelor şi a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 

locale, nr. 5250/ 13.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 51196/15.10.2014, prin care 

ni s-a adus la cunoştinţă repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor;  

            Analizând execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi ţinând cont de solicitările serviciilor de 

specialitate din cadrul instituţiei şi de necesităţile unităţilor şcolare de pe raza Municipiului Săcele;  

          Văzând prevederile Legii nr. 356/2013 privind Bugetul de Stat pe anul 2014 şi ale  Legii nr. 273/2006 

privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52675/ 22.10.2014 al Serviciului Financiar, Contabilitate,  

Salarizare, Buget, Ordonanţare C.F.P.  şi  Avizele Comisiilor de specialitate;  

     În temeiul art.36 alin. (1), 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  rectificarea bugetul local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii pe anul 2014, conform anexelor 1, 1a, 1b, 2, 3 şi 4  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 

Anexa 1:   Bugetul  local  pe anul 2014 

Anexa 1a: Bugetul  local  - secţiunea de funcţionare pe anul 2014 

Anexa 1b: Bugetul  local  - secţiunea de dezvoltare pe anul 2014 

Anexa 2:   Programul de investiţii publice pe anul 2014 
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Anexa 3:   Sinteza programului de investiţii cu finanţare din bugetul centralizat al U.A.T. Municipiul Săcele 

pe   anul 2014 

Anexa 4:  Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

     FRĂŢILĂ ELENA                                                                C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18  voturi pentru  

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Serviciul Financiar, Contabilitate,  Salarizare, Buget, Ordonanţare C.F.P. 


