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  JUDEŢUL BRAŞOV               

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 16.03.2017, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă extraordinară 

 

 Şedinţa extraordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea  

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

următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind preluarea, fără plată,  a unui bun mobil,  aflat în stare de funcţionare, din 

patrimoniul  Regiei Publie Locale a Pădurilor Săcele  R.A.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre pentru  actualizarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L., 

reglementat prin H.C.L.  nr.  60/2016 și H.C.L. nr. 19/2017 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preţului de vânzare al lemnului de foc din speciile fag și diverse 

tari, nesortat destinat valorificării în anul  2017 către populație - iniţiatori consilieri locali; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea 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 Géczi Gellért 

- d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-l Pascu Lucian Ion – administrator public  

- d-na Coman Rodica – Director Executiv 

- d-l Țăruș Romeo Nicolae– Dir. Poliţia Locală 

- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin - Dir. Poliţia Locală 

- d-l Brânzea Ovidiu - Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 

- d-l Medianu Gheorghe - Șef Serviciu Administrativ 

- d-l Matei Ioan – Comp. Coordonare unități de învățământ, bibliotecă, spital 

- d-na Vaida Marcela - Birou  Investiţii  Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri  Internaționale 

- d-nul Burlac Horia – Biroul Urbanism, Patrimoniu 

 -d-na Necula Geta – Comp. Relații cu Presa 

- d-na  Dan Elena – Birou Contencios Administrativ 

- d-na Acăroaie Elena – Birou Autoritate Tutelară 

 

  

La şedinta au participat 17 consilieri locali, din totalul de 18 consilieri locali în funcţie, absentând  

 d-l Panait Bian Cristian. 

Şedinţa a fost prezidată de d-l consilier local prof. Kristály  László..  

D-nul Preşedinte supune la vot  ordinea de zi conform dispoziției nr. 690/13.03.2017 și se aprobă cu 

unanimitate (17 voturi pentru).  
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D-l Președinte propune să treacă la  punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre privind preluarea, fără plată,  a unui bun mobil,  aflat în stare de funcţionare, din 

patrimoniul  Regiei Publie Locale a Pădurilor Săcele  R.A. 

Se supune la vot  cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 51. 

D-l Președinte propune să treacă la  punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre pentru  actualizarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L., 

reglementat prin H.C.L.  nr.  60/2016 și H.C.L. nr. 19/2017. 

Se supune la vot  cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 52. 

D-l Președinte propune să treacă la  punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre privind aprobarea  preţului de vânzare al lemnului de foc din speciile fag și diverse 

tari, nesortat destinat valorificării în anul  2017 către populație. 

D-na  Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că în urma analizării prețului propus de R.P.L.P. 

Săcele R.A., respectiv de  125/mst, 200 și ceva pe mc, după ședința de data trecută a înaintat o cerere d-lui 

Director, cu diverse solicitări la care a primit clarificări, documente și a tras anumite concluzii, astfel 

dumneaei consideră că acest preț este încă ridicat și, după analiza documentelor puse la dispoziție, crede că 

acest lucru se datorează faptului că și lemnul de lucru este valorificat ca lemn de foc, ceea de îi ridică prețul 

acestuia din urmă și nu consideră oportună această completare. Dumneaei mai spune că d-l Director a oferit 

precizări și cu privire la cantitatea de lemn care se va exploata anul acesta și dă citire din răspunsul primit și 

mai spune că a primit ca exemplu niște APV-uri, iar la cantitatea care rezultă dintr-un parchet ca lemn de foc 

și ca lemn de lucru, s-a precizat procentul de  40% pentru prima categorie, respectiv 50% pentru cealaltă, iar 

în ședința trecută, d-l Director a spus că dintr-un parchet 25% este lemn de foc. 

D-l Diresctor ia cuvântul și spune că depinde de situație, că nu se poate generaliza și menționează că 

în ședința trecută s-a discutat că se va da către populație cca. 8000 mc lemn de foc, iar această cantitate nu 

este acoperită doar din lemnul de foc, pentru a deservi această necesitate, ar trebui ca Regia să exploateze 

30.000 mc, pe care să-i aducă la drum auto, ceea ce nu este posbil din motive obiectieve, de aceea s-a optat 

pentru exploatarea din 2-3 locații unde materialul lemos să fie dat către populație, iar celelalte parchete să fie 

date pe picior, iar modul acesta de lucru determină ca lemnul de foc să fie de calitate mai bună, altfel acesta 

ar fi de calitate inferioară. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că dorește să formuleze un amendament, în sensul 

stabilirii prețului de vânzare al lemnul de foc din speciile fag și diverse tari, nesortat, destinat valorificării în 

anul 2017 către populație la 110 lei/mst.   

D-na  Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că prețul este în regulă, întreabă pe ce considerente se 

poate stabili un astfel de preț și spune că prețul trebuie redus, dar legal și mai spune că numai din prețul 

lemnului stabilit prin hotărâre de Consiliu Local la 84 lei s-ar putea reduce. Dumneai mai menționează că s-a 

cerut de la Regie o comparație cu privire la ce ar însemna să facă ei exploatarea prin prestatori, respectiv 

darea spre exploatare a parchetelor agenților economici și a reieșit că vinderea masei pe picior este mai 

avantajoasă, dar s-au luat prețurile de referință. 

D-l Director ia cuvântul și spune că s-au luat prețurile de referință la nivel național, existând o 

statistică în acest sens. 

D-na  Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că la licitație nu se ridică peste acest preț. 

D-l Director spune că prețul se riidică la licitație și peste acestă valoare de referință. 

D-na  Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că în urma analizei făcute, concluziile sunt că prețul 

lemnului de foc este ridicat, nefiind de acord cu acesta și că ar trebui ca lemnul de lucru să fie vândut ca 

atare, iar lemnul de foc să fie fie strict vândut ca lemn de foc. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că Regia ar trebui să-și refacă APV-urile și să se 

ajungă la un preț mai mic. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că se pune problema legalității acestei hotărâri, întrucât situația 

este mult mai complicată, atât timp cât Regia a fundamentat un preț, documentat pe baze legale, iar 

întrebarea este dacă se votează  un preț inferior calcului fundamentat se poate da viză de legalitate, întrucât 

d-ra Dascălu a spus că nu. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că d-ra Dascălu nu a spus că nu se poate da viză de legalitate. 
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D-ra Secretar ia spune că la coloana 4 din Anexa înaintată este prețul de referință și întreabă cum s-a 

ajuns acesta. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că prețul poate fi scăzut, atât timp cât este legal. 

D-l Director spune că prețul de referință, de 84 lei, s-a calculat pornind de la masa lemnoasă pe care 

o aveau pusă în valoare, s-au luat două parchte cu grad de accesibiltate diferită, respectiv prețuri diferite și  

s-a făcut media ponderată a cantităților cu prețurile de referință și mai spune că prețul de referință se aprobă 

pe fiecare an de producție de către proprietar, în acest caz, ceea ce s-a și făcut prin H.C.L. nr. 76/2016. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune, legat de cheltuielile de exploatare, că acestea sunt fluctuante, pe 

piață înregistrându-se și valori mai mici. 

D-l Director ia cuvântul și spune că trebuie să se ia în calcul că la defalcarea propusă lemnul de 

foioase s-a luat în calcul ca lemn de foc, ceea ce generează costuri de exploatare în plus, dar Regia va pune 

în aplicare Hotărârea de Consiliu Local, indiferent de cuantumul aprobat. 

D-l Motoc Bogdan George spune că Consiliul Local hotărește, iar Regia se adaptează. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că sunt criterii, nu se poate aproba un preț derizoriu. 

D-l Viceprimar spune că în ședința trecută d-l consilier local Popa Marius a spus că scăderea sub 

această valoare poate să cadă sub incidența penalului. 

D-l Popa Marius Cristian  spune că se poate sau nu, dacă Instituția Prefectului dă viză de legalitate, 

Regia o va pune în aplicare. 

Se supune la vot amendamentul propus de d-l consilier local Bălășescu Marius și se adoptă cu 14 

voturi pentru, 3 abțineri.  

Se supune la vot  proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu 14 voturi pentru, 3 abțineri. 

H.C.L. nr. 53. 

D-l Președinte propune să treacă la  punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din 

venituri proprii pe anul 2017. 

D-l Primar ia cuvântul pentru a expune câteva considerente, astfel dumnealui spune că bugetul este 

un proiect important, anul trecut încheindu-se cu un excedent de 21 mil lei, care se regăsește în 

fundamentarea bugetului pe anul acesta, care este un buget generos, mai mare decât cel de anul trecut cu 

aproape 10% și mai spune că speră se va continuă cu această tendință  ascendentă, de la un an la altul, iar 

până în 2020 se va ajunge la 150 mil. Totodată  menționează că s-a discutat cu fiecare formațiune politică în 

parte, iar observațiile sunt la cabinetul Primarului și vor fi incluse la următoarele rectificări bugetare, care 

vor fi probabil lunare, iar pentru orice chestiune ulterioară se va discuta. Dumnealui mai spune că avem un 

contract aprobat de Ministerul Dezvoltării, prin PNDL pentru apă pentru Turcheș-Baciu și a fost depus un 

proiect de canalizare pentru aceeași zonă, iar acum 2 zile s-au mai depus două proiecte pentru toată zona 

Baciu, care probabil vor fi aprobate. 

D-na Secretar ia cuvântul și  explică procedura de vot. 

D-na Director executiv ia cuvântul și spune că total venituri se înregistrează 64.435,43 mii lei, și 

trece la Venituri – Secțiunea de funcționare în cuantum de 59.405.83 mii lei: 

-  Se supune la vot capitolul 03.02 – Impozit pe venit,  cu o sumă de  432,17 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 04.02 – Cote şi sume defalcate din  impozitul pe venit, cu o sumă de 

22.146,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 07.02 – Impozite şi taxe pe proprietate, cu o sumă de  6.277,61 mii lei şi se 

aprobă cu cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 11.02 – Sume defalcate din T.V.A., cu o sumă de  26.261,00 mii lei şi se 

aprobă  cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 16.02 – Taxe pe utilizarea bunurilor, cu o sumă de 2.010,75 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 18.02 – Alte taxe şi impozite fiscale cu o sumă de 20,12 mii lei şi se aprobă 

cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 30.02 – Venituri din proprietate, cu o sumă de 2.266,61 mii lei şi se aprobă 

cu 17 voturi pentru; 
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- Se supune la vot capitolul 31.02 – Venituri din dobânzi,  cu o sumă de 0,49  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 33.02 – Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, cu o sumă de 

298,12 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 34.02 – Venituri din taxe administrative cu o sumă de 123,03 mii lei  şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări, cu o sumă de 1.029,32 şi se aprobă 

cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 36.02  - Diverse venituri, cu o sumă de 313,86  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile, cu o sumă de  

-1.903,25  şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

  -  Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat,  cu o sumă de 130,00 mii lei  şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru. 

 D-na Director executiv trece la  Venituri - Secţiunea de dezvoltare cu total venituri 5.029,60 mii lei: 

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile cu o sumă  de 

1.908,25  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 39.02 – Venituri din valorificarea unor bunuri, cu o sumă  de 3,45 mii lei şi 

se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat, cu o sumă 2.903.09 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 45.02 – Sume primite de la U.E. în contul plăţilor efectuate,  cu o sumă  de 

214. 81 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru. 

D-na Director executiv trece la Cheltuieli - Secţiunea de funcţionare, cu un total de 81.635,43 mii lei: 

- Se supune la vot capitolul 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe, cu o sumă de 6.468,14 şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03 – Autorităţi executive, cu o sumă de 8.418,60 şi se aprobă 

cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 5.769,00 mii lei  şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

-  Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 2.511,10  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot capitolul 54.02 –Alte servicii publice generale, cu o sumă de 600,40 şi se aprobă cu 

17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.05. –Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale, cu o 

sumă de 200,00 şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, cu o 

sumă de 398,00  şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 337,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  61,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.50 – Alte servicii publice generale, cu o sumă de 2,40 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

-  Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 2,40  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 55.02 –Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, cu o sumă de  

430,00 mii lei şi se aprobă 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  30,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 30 – Dobânzi, cu o sumă de 400,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;  
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- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională, cu o sumă de 3.208,50 mii lei 

şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  2.473, 50 mii lei  şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;   

- Se supune la vot titlul 10 - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 2.053,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 270,50 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.05 – Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor, cu o sumă de 

735,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 592,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 143,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă de 21.401,23  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.03.01 – Învăţământ preşcolar, cu o sumă de 3.602,90  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.03.02 – Învăţământ primar, cu o sumă de  6.058,84  mii lei şi se 

aprobă cu cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.01 – Învăţământ secundar inferior, cu o sumă de  6.227,12 mii 

lei şi se aprobă aprobă cu cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.02 – Învăţământ secundar superior, cu o sumă de  2.820,58 mii 

lei şi se aprobă cu cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.03 – Învăţământ profesional, cu o sumă de 1.604,77  mii lei şi 

se aprobă cu cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.05 – Învăţământ postliceal,  cu o sumă de 256,92 mii lei şi se 

aprobă cu  cu 17 voturi pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.05 – Alte cheltuieli în domeniul învățământului, cu o sumă de 

830,10 mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 16.551,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 4.128,13 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială, cu o sumă  de 284,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli,  cu o sumă de  222,50 mii lei şi se aprobă cu cu o sumă  de 

4.128,13 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă de  300, 00 mii lei şi se aprobă cu cu o 

sumă  de 4.128,13 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,  cu o sumă de  

-84,40 mii lei şi se aprobă şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate, cu o sumă de 2.068,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01 – Spitale generale, cu o sumă de 1.594,50  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  1.494,50 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de  100, 00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.08 – Spitale generale, cu o sumă de 473,50  mii lei şi se aprobă cu 

17 voturi pentru;  
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- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 468,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 5,50 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie,  cu o sumă de  2.885,10 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.02 –Biblioteca, cu o sumă de 206,80 mii lei şi se aprobă 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 138,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii,  cu o sumă de 68,80 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.06 – Case de cultură,  cu o sumă de 1.175,90 mii lei şi  se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 278, 00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  550,90 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de 347,00 mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.30 –  Alte servicii culturale,  cu o sumă de 466,40 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 276,40 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 150,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 –  Sport, cu o sumă de 353,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă 123,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 150,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 68.02 –  Asigurări de asistenţă socială, cu o sumă de 6.996,90  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.05.02 –  Asistenţă socială în caz de invalidiate, cu o sumă de 

5.632, 00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă  de 2.697,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă 35,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  2.450,00 mii lei  şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri,  cu o sumă de  450,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.01 –  Ajutor social, cu o sumă de 191,50 mii lei şi se aprobă cu 

17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de 191,50 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.02 –  Cantina de ajutor social, cu o sumă de 710,00 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 710,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 
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- Se supune la vot subcapitolul 68.02.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale, cu o sumă  

de 463,40  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  257,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  146,40 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de 30,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de 30,00 mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă de  11.382,00 

mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.01– Dezvoltarea sistemului de locuințe, cu o sumă de 400, 00  

mii lei şi se aprobă cu  cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de  400,00 mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.30  – Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, cu o sumă de 

345, 50 mii lei şi aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 339,50 mii lei şi se aprobă cu  17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de 6,00 mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.05.01 – Alimentare cu apă, cu o sumă de 7.350,00 mii lei şi se 

aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de 7.350,00 mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06– Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, cu o sumă de 

2.415,00  mii lei şi aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 1.600,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de 815,00  mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 – Alte servicii în domeniul locuinţelor, servicii şi dezvoltare 

comunală, cu o sumă de 871,50 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 221,50 mii lei şi se aprobă cu  17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de 650,00 mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă  de 8.643,40 mii lei şi se aprobă 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 –Salubritate, cu o sumă de 2.454, 00 mii lei şi se aprobă cu  

17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  1.754, 00 mii lei şi se aprobă cu  17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de 700,00 mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale,  cu o sumă de  

6.059,40  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  1.650,00  mii lei şi se aprobă cu  17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de 4.409,40 mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 
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- Se supune la vot subcapitolul 74.02.50 –Alte servicii în domeniul protecției mediului,  cu o sumă de  

130,00  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri, cu o sumă de 130,00 mii lei şi aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 80.02  – Acţiuni generale, economice şi de  muncă, cu o sumă  de 1.893,70 

mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.06  – Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri, cu o sumă  

de 1.785,00  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  1.785,00 mii lei şi se aprobă cu  17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.30  –Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și 

comerciale, cu o sumă de  108,70  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri, cu o sumă de 108,70 mii lei şi aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 83.02  – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânăroare, cu o sumă  de  

130,00  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 83.02.03.30  –Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, cu o sumă  de 

130,00  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  130,00  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 84.02  – Transporturi, cu o sumă  de  13.298,60  mii lei şi se aprobă cu  17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02  –Transport în comun, cu o sumă  de 2.790,00 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 40 – Subvenţii, cu o sumă  de 1.200,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri, cu o sumă  de 1.500,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de  90,00 mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03  – Străzi, cu o sumă  de  10.508,60 mii lei şi se aprobă cu 

17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 1.996,60 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă de  6.435,00  mii lei şi aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 81 – Rambursări de credite, cu o sumă de 2.077,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;   

- Se supune la vot capitolul 87.02  – Alte acţiuni economice, cu o sumă  de  279,00 mii lei şi se aprobă 

cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 87.02.04  –Turism, cu o sumă  de 279,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  279,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 99.02  – Deficit, cu o sumă  de  -17.200,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru. 

        D-na Director executiv trece la Secţiunea de funcționare – cheltuieli, menționând că acestea sunt în total 

de 59.405,83: 

- Se supune la vot capitolul 51.02 –Autorităţi publice şi active externe, cu o sumă  de  8.280,10 mii lei 

şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă  de 5.769,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  2.511,10  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 
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- Se supune la vot capitolul 54.02 –Alte servicii publice generale, cu o sumă de  600,40 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.05  – Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale, cu o 

sumă  de  200,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 50 – Fonduri de rezervă,  cu o sumă de  200,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de  337,00 mii lei şi se aprobă cu  17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  61,00 mii lei şi se aprobă cu  17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.50  – Alte servicii publice generale, cu o sumă  de  2,40  mii lei şi 

se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  2,40  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 55.02 –Tranzacții privind datoria publică ți împrumuturi, cu o sumă de  

430,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  30,00  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 30 – Dobânzi, cu o sumă  de  400,00  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională,  cu o sumă  de  3.058,50 mii 

lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  2.323,50 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru ; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de  2.053,00 mii lei şi se aprobă cu  17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  270,50  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.05 – Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor, cu o sumă de 

735,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de  592,00 mii lei şi se aprobă cu  17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  143,00  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă  de  21.101,23 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.03.01 – Învăţământ preșcolar, cu o sumă  de 3.602,90  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.03.02 – Învăţământ primar, cu o sumă  de 6.058,84  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.01 – Învăţământ secundar inferior, cu o sumă  de  5.927,12  

mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.02 – Învăţământ secundar superior, cu o sumă  de  2.820,58   

mii lei şi se aprobă cu cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.03 – Învăţământ profesional, cu o sumă  de  1.604,77   mii lei 

şi se aprobă cu cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.05 – Învăţământ postliceal, cu o sumă  de  256,92  mii lei şi se 

aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul învăţământului, cu o sumă  de 

830,10   mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal,  cu o sumă  de  16.551,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 
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- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  4.128,13  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 57 –Asistență socială, cu o sumă de  284,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 –Alte cheltuieli, cu o sumă de  222,50 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 –Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de  

-84,40  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate,  cu o sumă  de  1.968,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01  – Spitale generale, cu o sumă  de  1.494,50  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  1.494,50  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.08  – Servicii  de sănătate publică, cu o sumă  de  473,50  mii lei 

şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal,  cu o sumă  de  468,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  5,50  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie cu o sumă  de  2.468,10 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.02 – Biblioteca, cu o sumă  de 206,80 mii lei şi se aprobă cu 

17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal,  cu o sumă  de  138,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  68,80  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.06 – Case de cultură, cu o sumă  de 829,90 mii lei şi se aprobă 

cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal,  cu o sumă  de  278,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  550,90  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.30 – Alte servicii culturale, cu o sumă  de 426,40  mii lei şi cu 

17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  276,40  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de  150,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 – Sport,  cu o sumă  de  323,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  123,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de  200,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.03 – Întreţinere parcuri şi zone verzi, cu o sumă  de 533,00  

mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  533,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de  150,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 
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- Se supune la vot capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială, cu o sumă  de  6.966,90 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate, cu o sumă  de  

5.632,00  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal,  cu o sumă  de  2.697,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 35,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă de  450,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială,  cu o sumă de  2.450, 00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.01 – Ajutor social, cu o sumă  de  191,50  mii lei şi se aprobă 

cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială,  cu o sumă de  191,50  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.02 –  Cantina de ajutor social, cu o sumă  de  710, 00  mii lei şi 

se aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 710, 00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.50.50 –  Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, cu o sumă  

de  433,40  mii lei şi se aprobă cu  17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal,  cu o sumă  de  257,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 146,40  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială,  cu o sumă de  30,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 70.02  – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă  de  2.161, 00 

mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor, cu o sumă de 

339,50 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 339,50  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06– Iluminat public, cu o sumă de  1.600,00 mii lei şi se aprobă 

cu 13 voturi pentru, 5 abțineri; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 1.600,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 –Alte servicii domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale, cu o sumă de  221,50  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 221,50  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă de  3.404,00 mii lei şi se aprobă 17 

voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 – Salubritate, cu o sumă de 1.754,00 mii lei şi se aprobă cu 

17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 1.754,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale, cu o sumă de  

1.650,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 1.650,00,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 
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- Se supune la vot capitolul 80.02 – Acţiuni economice generale, economice și de muncă,  cu o sumă de  

1.785,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;    

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.06 – Prevenire și combatere ghețuri,  cu o sumă de 1.785,00  

mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  1.785,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 83.02 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vănătoare,  cu o sumă de  

130,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;    

- Se supune la vot subcapitolul 83.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul agriculturii,  cu o sumă de 

130,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  130,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 84.02 – Transporturi, cu o sumă de  6.773,60 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02 – Transport în comun, cu o sumă de  2.700,00  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 40 – Subvenții, cu o sumă de  1.200, 00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă de  1.200, 00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03 – Străzi, cu o sumă de  4.073,60  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  1.996,60 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 81 – Rambursări de credite,  cu o sumă de  2.077,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 87.02 – Alte acțiuni economice, cu o sumă de  279,00 mii lei şi se aprobă 

cu 17 voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 87.02.04 – Turism, cu o sumă de  279,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  279,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru. 

D-na Director executiv trece la Secţiunea de dezvoltare  – cheltuieli, menţionând că această secţiune se va 

regăsi şi în Programul de investiţii pe anul 2017, cu un total de  22.229,60 

- Se supune la vot capitolul 51.02 –Autorităţi publice şi active externe, cu o sumă  de  138,50 mii lei şi 

se aprobă cu 13 voturi pentru, 5 abțineri; 

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03  – autorități executive, cu o sumă  de  144,50 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă de  138,50  mii lei şi se aprobă 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională,  cu o sumă  de  150,00 mii 

lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  150, 00 mii lei şi se aprobă 

cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  150,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă  de  300,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.01 – Învăţământ secundar inferior, cu o sumă  de 300,00  mii 

lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  300,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru ; 
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- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate, cu o sumă  de  100,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01 – Spitale generale, cu o sumă  de  100,00 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  100,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie, cu o sumă  de  417,00 mii lei şi se 

aprobă cu cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.06 – Case de cultură, cu o sumă  de 347,00  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  347,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.30 – Alte servicii culturale, cu o sumă  de 40,00  mii lei şi se 

aprobă 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  40,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 – Sport, cu o sumă  de 30,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de 30,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 68.02  – Asigurări și asistență socială, cu o sumă  de  30,00 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, cu o sumă  

de 30,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  30,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 70.02  – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă  de  9.221,00 

mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.01 – Dezvoltarea sistemului de locuințe, cu o sumă de 400,00 

mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  400,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor, cu o sumă de 6,0 

mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  6,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.05.01 – Alimentare cu apă, cu o sumă de  7.350,00  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de 7.350,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06– Iluminat public, cu o sumă de  815,00 mii lei şi se aprobă 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de 815,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 –Alte servicii domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale, cu o sumă de  650, 00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  650,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă de  5.239,40 mii lei şi se aprobă cu 

17 voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 – Salubritate, cu o sumă de  700,00  mii lei şi se aprobă cu 

17 voturi pentru;  
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- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  700,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;    

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06  – Canalizarea și tratarea apelor reziduale, cu o sumă de  

4.409,40  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  4.409,40  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;    

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă  de  130,00  mii lei şi se aprobă cu 16 voturi 

pentru, 1 abținere;    

- Se supune la vot capitolul 80.02 – Acţiuni economice generale, cu o sumă de  108,70 mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.30 – Alte cheltuieli pentru acţiuni economice, cu o sumă de 

108,70  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă de  108,70 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 84.02 – Transporturi, cu o sumă de 6.525,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02 – Transport în comun, cu o sumă de  90,00  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 72 – Active financiare,  cu o sumă  de  90,00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03 – Străzi, cu o sumă de  6.435,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă de 6.435,00  mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 99.02 –  Deficit, cu o sumă de 17.200,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru.  

Se supune la vot Programul de investiţii pe anul 2017 cu suma de  21.990,90 mii lei şi se aprobă 17 

voturi pentru.  

Se supune la vot Programul de investiții publice pe anul 2017 finanțate din excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, în sumă de 17.200,00 mii lei şi se aprobă cu 17 

voturi pentru . 

Se supune la vot Sinteza programului de investiţii şi se aprobă cu 17 voturi pentru.  

Se supune la vot Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii 2017,  cu total venituri de  

888,62  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru. 

Se supune la vot Anexa nr. 5 – Numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază 

pe anul 2017, cu o sumă de 29.140,00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru. 

Se supune la vot proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților 

finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017, în totalitate  şi se aprobă cu 17 voturi pentru. H.C.L. nr. 

54.  
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