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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

pentru aprobarea utilizării, în anul  2015, a excedentului anual 

al bugetului finanţat integral din venituri proprii rezultat la închiderea exercitiului bugetar al Primăriei 

Municipiului Săcele şi  al institutiilor de învăţământ subordonate,  

în sumă de 965.428,13 lei 

                             

   Consiliul  Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa de îndată din data de 26.03.2015, 

           Analizând necesitatea de a stabili, prin hotărâre a autorităţii deliberative, modul de utilizare al excedentului anual 

al bugetului finanţat integral din venituri proprii, rezultat la închiderea exerciţiului bugetar ; 

 Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completarile ulterioare; ale Ordinului nr. 271/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor 

creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi 

bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi 

finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014; 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 11.982/26.03.2015 al Serviciului Financiar, Contabilitate,  Salarizare, Buget, 

Ordonanţare C.F.P.;   

În temeiul art. 36 alin. (l), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a); al 39 alin. (4); al  art. 45 alin. (1); 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 aprobă utilizarea, în anul 2015, a excedentului anual al bugetului finanţat integral din venituri proprii 

rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al Primăriei Municipiului Săcele şi instituţiilor de învăţământ subordonate, în 

sumă de 965.428,13 lei, după cum urmează: 

- ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare, suma de 803.650 lei, din care: 

                   -  Primăria Municipiului Săcele 796.004,76 lei;  

                   -  Liceul Tehnologic Victor Jinga 7.645,24 lei; 

- acoperirea temporară a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de 

funcţionare în anul curent ale Primăriei Municipiului Săcele, suma de 161.778,13 lei.  

 

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

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

   POPA MARIUS CRISTIAN                                                     C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată: 13  voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:13  
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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, Ordonanţare C.F.P. 


