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    HOTĂRÂREA       Nr.  102                                                                  Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 

pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din 
venituri proprii pe anul 2018 si pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 
 
 

             Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 
  Analizând execuția bugetului de venituri și cheltuieli și ținând cont de solicitările serviciilor de 
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Săcele, ale unităților de învățământ de pe raza Municipiului 
Săcele și a Spitalului Municipal Săcele; 
 Ținând cont Raportul de specialitate nr. 17384/19.04.2018 al Serviciului Financiar Contabilitate  
Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P.  şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
           Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; ale H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; ale art. 3 din O.U.G. nr. 
11/2018 pentru aprobarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a); art. 39 alin. (1);  art. 45 alin. (2) lit. a); art. 
115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) 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 rectificarea Bugetului local pe anul 2018 și a bugetului activităților finanțate 
integral din venituri proprii pe anul 2018, conform Anexelor 1, 1a, 1b, 2, 2a, 3 și 4. 
 
             Art. 2. Se aprobă modificarea utilizării, în anul 2018, a excedentului anual al bugetului local rezultat 
la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017, în sumă de 21.687.935,20 lei, după cum urmează : 
 

-   pentru finanțarea cheltuielilor de personal, suma de 255.200 lei; 
- pentru rambursarea împrumuturilor contractate, suma de 1.604.000 lei; 
- ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare, suma de 17.710.000 lei din care: 

 16.510.000 lei pentru finanțarea obiectivelor incluse în Programul de investiții,  conform 
anexei 2A la hotărârea privind aprobarea bugetului local; 
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 200.000 lei pentru participare la capitalul social al societaților comerciale;   
 1.000.000 lei transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătății 
- în vederea acoperirii golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile 

secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, suma de 2.118.735,20 lei, din care: 
 
 -      928.735,20 lei pentru secțiunea de funcționare 
 -      1.190.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare. 
 

      Art. 3. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate,  răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
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Hotărârea a fost adoptată:  17 voturi  pentru,   0 împotrivă,  1 abținere 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 
- 1 ex. Spitalul Municipal Săcele 
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