
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULLUI  SĂCELE  

Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind  alocarea,  sub  formă  de  sponsorizare,   a  sumei  de  5.000  lei din bugetul Regiei Publice 

Locale a Pădurilor Săcele R.A și acordarea  unui  pom  de  Crăciun și  a  400  bucăți de pomi de 

Crăciun cu înălțime cuprinsă între 1,7 și 7 m,  în  vederea  organizării  festivităților  prilejuite  de  

sărbătorile  de  iarnă  

 

     Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.11.2015, 

      Având în vedere necesitatea organizării, în bune condiții, a festivităților prilejuite de sărbătorile de iarna și 

a altor activități conexe, precum și necesitatea alocării de resurse financiare în acest sens; 

      Ținând cont de adresele Primăriei Municipiului Săcele nr. 60442  / 19.11.2015 și nr.  60453/19.11.2015, 

prin care se solicită acordarea, sub formă de sponsorizare, a sumei de 5.000 lei din bugetul Regiei Publice 

Locale a Pădurilor Săcele R.A, respectiv a unui pom de  Crăciun și  a  400  bucăți de pomi de Crăciun cu 

înălțime cuprinsă între 1,7 și 7 m; 

      Văzând rezoluţiile d-lui ing. Hermenean Sorin, in calitate de Director  al Regiei Publice Locale a Pădurilor  

Săcele R.A., prin care ne aduce la cunoștință faptul că Regia poate onora solicitările făcute doar în baza unei 

hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Săcele, întrucât plafonul de sponsorizare aprobat pe anul în curs 

de către, respectiv  de 3/000 din cifra de afaceri estimată, a fost depășit;  

      Analizând Raportul de specialitate nr. 60401/18.11.2015 al Compartimentului Administrativ şi  Avizele 

Comisiilor de specialitate; 

              Ținând cont de nota de îndreptare a erorii materiale nr. 61514/26.11.2015 a Compartimentului 

Administrativ; 

      Având în vedere prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare și conform  Hotărârii de Consiliul Local nr. 39/19.03.2015 pentru 

aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții  pe anul 2015 ale  Regiei Publice 

Locale a Pădurilor Săcele R.A;. 

      În temeiul prevederilor art. 36  alin. (1), alin. (9); ale   art.45 alin. (1);  ale art. 61 alin. (2); ale 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 alocarea,  sub  formă  de  sponsorizare,   a  sumei  de  5.000  lei din bugetul Regiei 

Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A și acordarea  unui  pom  de  Crăciun și  a  400  bucăți de pomi de 

Crăciun cu înălțime cuprinsă între 1,7 și 7 m,  în  vederea  organizării  festivităților  prilejuite  de  sărbătorile  

de  iarnă. 

          Art.2. Primarul Municipiului Săcele și Regia Publică Locală a Pădurilor  Săcele R.A.  răspund de 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

  

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:   18  voturi pentru, 1 abținere 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 19 
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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 

- 2 ex. Compartimentul Administrativ 


