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 JUDEŢUL BRAŞOV              
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 25.06.2019, 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 revocarea H.C.L. nr. 132/20.06.2019 și aprobarea rectificării bugetului 
local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și modificarea 
utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 
financiar pe anul 2018- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 
 
 
 

La şedinţă au participat: 
- d-l Primar Ing. Popa Virgil  
- d-l Viceprimar – Ing. Gâdea Sorin 
 - d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 
-  d-na Coman Rodica – Șef Serviciu Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 
- d-l Bălan Eugen – Șef Serviciul Administrativ 
-  d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic 
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 
 
 
 

La şedinta au participat  toți cei 19 consilieri locali în funcție. 
Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local ing. Géczi Gellért.   

            D-nul Preşedinte dă citire ordinii de zi, după care supune la vot proiectul ordinii de zi, conform 
dispoziției nr. 757 /24.06.2019  și  se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru).  
           D-nul Preşedinte propune anunță că se trece  la punctul nr. 1  și dă citire proiectului de hotărâre 
pentru revocarea H.C.L. nr. 132/20.06.2019 și aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului 
activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și modificarea utilizării în anul 2019 a 
excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018.  
 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că rectificarea bugetară se  face operând modificări asupra 
vărsămintelor din secțiunea de funcționare către cea de dezvoltare și se modifică utilizarea, în anul 2019, a 
excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018, ca urmare a faptului că 
prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 11/2018 permiteau utilizarea excedentului în vederea acoperirii cheltuielilor 
de personal, doar in anul 2018.  
             Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 133. 
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            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. Ora 16:15. 
             
 
 
 
 
            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 
            Ing. GÉCZI GELLÉRT                                                                   
 
 
                                                                                Elaborat 

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 
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