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HOTĂRÂREA       Nr. 71                                                         Data: 21.05.2015 

 

                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două sectiuni în suma de 6.715.029,32 lei aprobat prin H.C.L. 

nr.1/ 08.01.2015 

 
    Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara  în data de 21.05.2015 

            Analizand executia bugetului de venituri si cheltuieli si tinand cont de solicitarile serviciilor de specialitate 

din cadrul institutiei;  

    Avand in vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind Bugetul de Stat pe anul 2015 si ale  Legii nr. 

273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Raportul de Specialitate 

întocmit de Serviciul  Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonantare CFP nr. 18440/ 15.05.2015 şi Avizele 

Comisiilor de specialitate;  

     În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. 

(1) lit. b) si art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
     Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local  pe anul 2015, conform Anexelor 1, 1a, 1b, 2, 2a si 3 care fac 

parte integranta din prezenta hotarare.  

          Art. 2 Se aproba modificarea utilizarii, in anul 2015, a excedentului anual al bugetului local rezultat la 

incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni in suma de 6.715.029,32 lei, dupa cum urmeaza: 

 Ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare, suma de 5.700.000 lei, conform Anexei nr.2a 

 Acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de 

functionare si dezvoltare in anul curent, suma de 1.015.029,32 lei, din care: 

              515.029,32 lei pentru sectiunea de functionare 

              500.000 lei pentru sectiunea de dezvoltare 

          Art. 3 Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Anexa 1:   Bugetul  local  pe anul 2015 

Anexa 1a: Bugetul  local  - sectiunea de functionare pe anul 2015 

Anexa 1b: Bugetul  local  - sectiunea de dezvoltare pe anul 2015 

Anexa 2 : Programul de investitii publice pe anul 2015 

Anexa 2 a: Programul de investitii publice pe anul 2015 finantate din excedentul anual al bugetului local rezultat la 

incheierea exercitiului bugetar 

Anexa 3 :  Sinteza programului de investitii cu finantare din bugetul centralizat al UAT Municipiul Sacele pe anul 

2015 

        PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNAT 

                CONSILIER   LOCAL                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

      RUGACS CAROL LUDOVIC                                            C.J.  GORAN ADRIANA 
 

 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5  ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  15 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 15 
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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  Financiar, Contabilitate,  Salarizare, Buget, Ordonantare CFP 

 

 


