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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli   

pe anul 2016 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A.  
 

  
            Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în sedință ordinară în data de 17.03.2016, 
 Analizând adresa nr. 122/22.02.2016,  înregistrată la Primăria  Municipiului  Săcele sub nr. 7063/23.02.2016 
prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.A.G.C.P.S. Săcele, conform anexelor 
1 și 2; 
          Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 8961/08.03.2016 al Serviciului Financiar Contabilitate  
Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P. şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
 Având în vedere prevederile O.U.G.  nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare; ale O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct 
ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 20/2016 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

În temeiul art. 36  alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c); art. 45 alin. (1); art. 61 alin. (2);  art 115 alin.(1) lit. 
a) şi  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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.A.G.C.P.S.  Săcele, conform anexelor 1 și  
2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              Art.2  Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A.  Săcele  răspunde de ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Anexa 1 : Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 
Anexa 2 : Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe 
trimestre a acestora pe anul 2016. 

 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  16  voturi pentru,   - împotrivă,  1 abținere 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:17  
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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 Ordonanțare C.F.P. 
 


	HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL

