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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru respingerea proiectului de hotărâre  privind aprobarea alocării sumei de 19.474,76  lei, sub formă 

de sponsorizare, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.,  în vederea achiziţionării 

materialului lemnos necesar reparării locuinţei afectate de incendiu a  

d-lui Carp Fănică, situate în Municipiul Săcele, str. Al. I. Cuza nr. 20A 

 

         Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele,  întrunit în şedinţa de îndată din data de 30.01.2015,  

         Analizând cererea d-lui Carp Fănică, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 3168/26.01.2015, 

prin care solicită acordarea gratuită a unei cantităţi de 22,607 mc lemn din răşinoase, din care 10,032 mc lemn 

ecarisat (prisme), 5 mc scândură de astereală, 6 mc dulapi şi 1,575 mc laţi, necesare reparării imobilului afectat 

de incendiu, situat în Municipiul Săcele, str. Al. I. Cuza nr. 20A; 

         Văzând adresa nr. 513/29.01.2015, emisă de Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. şi înregistrată 

la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 3861/29.01.2015, prin care ni se aduce la cunoştinţă că nu poate da curs 

acestei solicitări, întrucât nu deţine o instalaţie de prelucrare lemn rotund, fapt pentru care propune, în schimb, 

alocarea unei sume de bani, sub formă de sponsorizare, în vederea achiziţionării materialului lemnos necesar  

reparării imobilului afectat de incendiu, sub condiţia că suma deductibilă fiscal alocată în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Regiei autonome pentru astfel de situaţii este de 24.560 lei; 

         Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3945/30.01.2015 al Serviciului Public Local de Asistenţă 

Socială  şi Cantina de Ajutor Social şi rezultatul votului – 10 voturi împotrivă, 1 vot pentru;   

         În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a)  pct. 2; al. art. 39 alin. (4); al art. 45 alin. (1) şi 

alin. (5); al art. 61 alin. (2); 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 respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 19.474,76  lei, sub formă 

de sponsorizare, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.,  în vederea achiziţionării 

materialului lemnos necesar reparării locuinţei afectate de incendiu a d-lui Carp Fănică, situate în Municipiul 

Săcele, str. Al. I. Cuza nr. 20A. 

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

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    JITARU GHEORGHE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată:   10  voturi împotrivă, 1 vot  pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 11 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

-    1 ex. D-l Primar  

-    1 ex. Serviciul Public Local de Asistenţă Socială  şi Cantina de Ajutor Social 

 


