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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 12.12.2017, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 

 Şedinţa de îndată a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea  

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având 

următoarea ordine de zi: 

 

               1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local și a Bugetului  activităților finanțate  

integral din venituri proprii  pe anul 2017  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar  ing. Popa Virgil  

- d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin 

- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public 

 - d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-na Director Executiv Direcția Economică – ec. Coman Rodica 

- d-na Necula Geta – Comp.Informații Publice, Mass-Media 

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 

 

La şedinta au participat 15 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-nul Géczi Gellért, d-nul Copoț George Robert, d-nul Nițescu Ciprian și d-l Sterpu Ciprian. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Motoc Bogdan George.  

            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr. 2479  /12.12.2017                                             

și  se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). 

           D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 1  de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de hotărâre 

pentru aprobarea rectificării Bugetului local și a Bugetului  activităților finanțate  integral din venituri proprii  pe 

anul 2017  . 

          D-l Președinte dă cuvântul d-nei Coman Rodica pentru a prezenta proiectul de hotărâre. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 83/2017 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, s-a efectuat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

orașelor și municipiilor, iar Municipiul Săcele a primit suma de 1.483 mii lei care a fost repartizată pentru 

cheltuieli salariale la nivelul unităților de învățământ și au existat o serie de reglări roșu-negru, ca urmare a 

solicitărilor primite și prezintă infuența pe capitole bugetare. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 245.  

D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, drept 

pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal. 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                  SECRETAR 

            CONSILIER LOCAL,                                                                        Jr. GORAN ADRIANA 

             MOTOC BOGDAN GEORGE 

 

                                                                                 Elaborat  

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


