
ROMANIA 
JUDETUL BRA~OV 

PRIMARIA MUNICIPIULLUI SACELE 
Str. Pia\a Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091 

WWW .m uni ci piulsacele.ro, E-mai I: prim ai:ij{iil.m uni c iJi.illl5.:J..C c I e. n.i 

HOTARAREA Nr. 82 Data: 27.02.2020 

HOTARARE A CONSILIULill LOCAL 

privind aprobarea demararii procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului 
Sacele 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In §edinta ordinara In data de 27.02.2020, 
Analiziind Referatul de aprobare nr. 86655/20.11.2019 al initiatorului - Primar ing. Popa 

Virgil, precum §i necesitatea §i oportunitatea aprobarii unor masuri pentru implementarea procesului 
de bugetare participativa la nivelul Municipiului Sacele, care deriva din dorin\a ceta\enilor de a se 
implica lntr-un proces democratic de deliberare §i decizie pentru stabilirea modalitatii optime de 
cheltuire a unei parti din bugetul local al Municipiului Sacele; 

Aviind In vedere Raportul de specialitate nr. 87777/27.11.2019 al Compartimentului Juridic §i 
A vizele Comisiilor de specialitate; 

Tiniind cont de amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 1, respectiv: bugetul 
anului urmator va fi majorat cu sumele ramase nefolosite in anul anterior §i care a fost adoptat cu 18 
voturi pentru; 

Vaziind prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind 
finan\ele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare; Legii nr. 52/2003 privind 
transparen\a decizionala In administra\ia publica, republicata; 

In temeiul art.87. alin. (!), alin. (5); art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a); art. 133 alin. (!); 
art. 134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. (3) lit. a), alin. (12); art 196 alin. (1) lit a); art. 197 alin. (!);art. 
243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba demararea procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului 
Sacele. 

Art.2. Se aproba Regulamentul privind modul de desfii§urare a procesului de bugetare 
participativa la nivelul Municipiului Sacele, conform anexei ce face parte integranta din prezenta 
hotariire. 

Art.3. (I) Se aproba alocarea sumei de 200.000 lei In bugetul local al Municipiului Sacele 
aferent anului 2020 pentru realizarea proiectelor selectate In procedura de bugetare patticipativa de la 
nivelul Municipiului Sacele. 



(2) Bugetul anului urmator va fi majorat cu sumele ramase nefolosite in anul anterior. 

Art.4. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 
indeplinire a prezentei hotariiri. 

PRE:;>EU\NTE DE SEDINTA 
CONSILIER LOCAL 
Ing. GECZI GELlJ~RT / 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

' ~£/et . c -{J-t:.bi / . 
~actat: I~. Acilroaie Elena/5ex/C'. · 

Hotariirea a fost adoptata: 18 voturi pentrn, 

Nr. consilierilor 1n func\ie: 18 
0 impotriva, 0 abtineri 

Nr. consilierilor prezen\i la §edin\a: 18 
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Regufameniul privim:I modul de desfii~unire a prncesnfoi de l:mgetare participativii 

Prezentul regulament are ca scop stabilirea procedurii de selectionare a proiectelor de interes public 
local, propuse de cetateni prin implicarea !or directa in procesul de bugetare participativa. 

Capitolul K - Prim:ipul de loaza 

Bugetarea participativa i~i propune implicarea cetatenilor Municipiului Sacele intr-un 
proces democratic de deliberare ~i decizie pentru stabilirea modalitatii optime de cheltuire a unei parti 
din bugetul local. Procesul presupune asumarea de catre cetateni a unui rol de participant activ in 
definirea ~i abordarea problemelor comunitatii din care fac parte. Cetatenii sunt incurajati astfel sa se 
implice in procesul de luare a deciziilor privind investitiile de interes local, bugetarea participativa 
devenind un instrument important in administratia publica locala, imprimilud transparenta procesului 
decizional. 

Capitolul II - Obiective 

Bugetarea participativa are urmatoarele obiective: 
1. Cre~terea nivelului de dialog ~i colaborare dintre cetateni ~i administratia publica; 
2. Ajustarea politicifor publice la nevoile ~i a~teptarile cetatenilor, pentru a imbunata!i calitatea 

vietii in Municipiul Sacele; 
3. Cre~terea gradului de asumare ~i co-creare a procesului de dezvoltare urbana de catre cetateni; 
4. Consolidarea democratiei prin paiticiparea cetatenilor la un exercitiu de luare a unor decizii 

ce privesc intreaga comunitate; 
5. Cre~terea transparentei activitatii administratiei pub lice locale. 

Capitolul HI - Domeniu de competenta 

Bugetarea participativa se desfii~oara in lirnitele domeniilor de competenta ale 
Municipiului Sacele. 

Capitolnl IV - Participanti 

Pot participa la procesul de bugetare paiticipativa toti cetatenii Municipiului Sacele 
care au implinit vilrsta de 18 ani. Propunerile de proiecte pot fi depuse de catre: 

Cetateni, in mod individual; 
Asociatii cu sediul social pe raza Municipiului Sacele 
ONG-uri cu sediul social pe raza Municipiului Sacele 

Capitolul V- Dezvoltarea unei platforme informatice 

Pentru implementarea ~i derularea procesului de bugetare paiticipativa va fi dezvoltata o sectiune 
distincta pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Sacele, platfmma online. 

Capitolul VI - Calendarul de participare 



Bugctarca pmticipativil organizati'i In Municipiul Sacclc cuprinde urmatoarele etape: 
1. Inregistrarea participantilor: inregistrarea se face pe platforma online adaptata pentru 

dispozitivele mobile. Inregistrarea este obligatorie pentru a putea 1Timite propuneri de proiecte 
sau pentru a vota; 

2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetatean poate fmmula una sau mai multe 
propuneri de proiecte( cate un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermedinl platformei 
online. 

3. Analiza tehnica ~i legala a proiectelor de catre municipalitate: propunerile de proiecte vor face 
obiectul unei analize tehnice si legate ce va fi realizata de catre departamentele din cadrul 
Primari.ei Municipiului Sacele: In mma acestei verificari, se va posta pe platforma online atil.t 
lista proiectelor care sunt eligibile, cat ~i cea a proiectelor care sunt neeligibile, precmn eyi 
justificarea acestei opfiuni. Toate proiectele declm·ate eligibile urmeaza a fi supuse votului 
cetatenilor; 

4. Votul cetatenilor: votul are loc intr-o singura etapa (pe platforma online) im actiunile necesare 
pentru implementarea proiectelor cme au obtinut eel mai mare nmnar de voturi nrmeaza sa fie 
cuprinse in bugetul local al Municipiului Sacele; 

5. Validarea eyi afieyarea reznltatelor finale vor fi po state pe platforma online. 

Calendarul campaniei va fi stabilit eyi afieyat de catre Primaria Municipiului Sacele ~i va cuprinde: 
" Perioada de depunere a proiectelor 
" Perioada de analiza ~i solicitare de clarificari, daca este cazul 
0 Afi~area listei proiectelor eligibile 
" Perioada de vot al proiectelor eligibile, de catre cetateni 
" Afieyarea proiectelor ca~tigiltoare 

Capitolul VIl - Propunerile de proiecte 

1. Pot fi inscrise propuneri de proiecte online, pe site-ul bugetarii participative, 
www.municipiulsacele.ro 

2. Cetatenii pot beneficia de asistenta din partea primariei pentru crearea contului, depunerea de 
proiecte in perioada de depunere ~i pentru acordarea votului, in etapa de vot. In perioadele 
stabilite eyi Ia.cute publice, la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str. Piata Libetiatii, nr. 17, 
cmnera nr. 13, functionarii primariei vor ajuta cetatenii ~i vor oferi informatiile necesare, intre 
orele 13-16. Informatii suplimentare cu privire la bugetarea patiicipativa se vor putea obtine 
prin email la adresa primaria@municipiulsacele.ro 

3. Persoanele care trirnit propuneri sau cm·e voteaza, accepta termenii ~i conditiile in care 
functioneaza platfmma bugetarii participative. 

4. Nu vor fi luate in considerm·e propunerile care sunt trimise in mod diferit fata de prevederile 
punctului 1 ~i 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect. 

5. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de l(un) proiect /domeniu. 
6. Propunerile trebuie sa se incadreze intr-unul din urmiltoarele domenii: 

a) Infrastructura stradala: alei, trotume, scuaruri ~i zone pietonale; 
b) Amenajare spatii verzi, locuri de joaca ~i mnenajare spatii publice (mobilier urban, ilurninat 

public, etc); 
c) Mobilitate, accesibilitate ~i siguranta circulatiei (imbunatatirea cailor de acces, cre~terea gradului 

de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati, sisteme de supraveghere video etc.) 
d) I:nfrastructura educationalil ~i cultura; 
e) Digitizare. 

1. Propunerile de proiecte depuse trebuie sa indeplineasca mmatoarele criterii: 
a) sa corespunda unui obiectiv de interes general; 
b) sa fie sau sa poata fi asimilate unei investitii aflate in aria de competenta a Primariei 

Municipiului Sacele ~i care vizeaza un spatiu public; 
c) sa nu intre in aria al tor progrmne ale Primariei Municipiului Sacele cmn sunt 

finantarile nermnbursabile acordate organizatiilor nonguvemmnentale, conform Legii 
nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activitati nonprofit de interes general, alte finantari nerambursabile; 

I; 



cl) sa nu fie conlrare sau incompatibilc cu planuri sau proicctc ale municipalita(ii aflatc 
in dernlare; 

e) sa nu aiba un caracter comercial san publicitar; 
f) sa nu aiba un carncter etnic sau politic; 
g) sa nu genereze cheltuieli de functionare impo1iante (intrn}inere, plata unor drepturi de 

autor etc.) dupa implementare; 
h) sa fie clar delimitate spatial ~i sa nu fie prea vagi; 
i) sa respecte prevederile referitoare la punctul 13 din prezentul regulament ~i cele ale 

Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
1. Similitudinea continutului propunerilor sau proximitatea spatiala a acestora ar putea duce la 

integrarea diferitelor propuneri intr-un singur proiect. 
2. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu. 
3. In cazul in care o propm1ere integreaza practic mai multe propuneri, in urma analizei tehnice 

~i juridice urmeaza sa fie racute modificarile necesare perrtru ca propunerea sa se incadreze in 
cerintele enun(ate. 

4. Pentru depunerea unui proiect vor fi completate urmatoarele informatii( cuprinse in fi~a de 
proiect): 

a) Titlul proiectului: sa fie concis ~i sa se refere la un anumit reznltat cheie al proiectului; 
b) Domeniul in care se lnscrie proiectul: se va specifica domeniul in care se inscrie 

proiectul; 
c) Descrierea proiectului: formularea detaliata a problemei, specificarea nevoilor 

identificate, descrierea beneficiilor obtinute prin implementarea proiectului; 
d) Localizarea proiectului: prin adresa, harta, zonare; 
e) Beneficiarii proiectului: specificarea beneficiarilor proiectului;buget estimat: se va 

completa valoarea estimata, inclusiv TV A; 
f) Documente ata~ate: fotografii, schite, planuri, alte documente suport; 
g) Modul in care initiatorul vrea sa se implice in proiect: voluntariat, cofinantare, 

sponsorizare. 
Odatil depusa pe platforma, propunerea nu mai poate fi modificata 

1. In ceea ce prive~te fi~ierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai 
ata~amentele trimis'"in fonnat PDF, piina la o limitil de 5MB ~i ata~amentele trimisa in format 
IPG, JPEG, PNG piina la o limita de !MB. 

2. V aloarea maxima alocata pentru apelul de proiecte din bugetul local este cea previlzuta ~i 
a pro batil anual. 

3. Valoarea maxima ce poate fi alocatil unui proiect, din bugetul local, este de 50.000 lei. 
4. In perioada de depunere, proiectele care depa~esc valoarea de 50.000 lei pot fi declarate 

eligibile, cu conditia ca initiatorii proiectelor respective sa se angajeze sa contribuie cu 
diferenta piina la valoarea totala a investitiei, sub forma unei sponsorizari, conform Legii rrr. 
32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile ~i completarile ulterioare. fn acest caz, 
angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail 
primaria@municipiulsacele.ro sau se va depune la sediul Primariei Municipiului Sacele, 
camera nr. 13, in te1men de 20 de zile calendaristice de la inceperea perioadei de depunere a 
proiectelor. In acest context, Municipiul Sacele va incheia contractele de sponsorizare, 
conform Legii rrr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

5. Angajamentul pentru sponsorizare reprezinta o declara}ie pe proprie raspundere, semnatii., ~i 
sampilata( dupa caz) ~i ata~ata in formularul de proiect (sectiune special creata ce se regase~te 
pe platf01ma www.municipiulsacele.ro 

6. Daca in te1men de 15 zile de la afi~area rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din 
sponsorizari pentru un anumit proiect, in contul Primariei Municipiului Sacele, va fi declarat 
ca~tigator urmatorul proiect cu eel mai mare numar de voturi. 

7. Proiectele care ajung sa fie supuse la vot nu sunt in mod obligatoriu o transcriere a 
propunerilor transmise de cetateni. Pot exista propuneri care necesita ajustari tehnice ~i 
estimarea mai precisa a costurilor din pariea serviciilor municipalitatii, pentru a putea fi 
supuse votului ~i apoi implementate. Pentru a fi feazabile, propunerile pot necesita in 
continuare ajustari tehnice. 

8. Propunerile depuse in cadrul bugetarii participative devin proprietatea Municipilui Sacele, 
deponentii proiectelor nu pot invoca legislatia in materiea dreptmilor de autor. 



9. Proiectele eligibile ~i nccaqtigatoare vor intra In palrimoniul Municipiului Saccle care va putea 
ob(ine orice sponsorizare de la orice persoanii fizicii interesatii In realizarea ]or. In accst 
context, Mrmicipiul Sacele va incheia contracte]e de sponsorizare, conform Legii m. 32/1994 
privincl sponsorizarea privincl sponsorizarea cu moclificarile ~i completa:rile ulterioare. 

10. In urma analizei tehnice, primaria poate unifica mai multe proiecte cu acela~i obiect ~i le poatc 
supune la vot In aceasta noua fonna, cu in~tiin\area prealabila a cleponentilor. 

11. In vederea respectiirii prevederilor legale !n vigoare, primaria !~i rezerva dreptul de a modern 
afi~area proiectelor pe platforma. Acestea vor fi afi~ate intr-un interval de maxim 5 zile 
lucratoare de la data depunerii. 

Capitolul VUI - Atelierele participative 

1. Atelierele participative au drept scop principal cre~terea !~crederii ceta\enilor In puterea lor 
de a aborda ~idea rezolva problemele cu care se confruntii. In cadrul acestor ateliere, cetatenii 
participa la determinarea a ceea ce reprezinta o problema pentru comunitatea !or, la 
identificarea priorita\ilor, day ~i la identificarea optiunilor de actiune. 

2. Pot participa la atelierele participative cetatenii care locuiesc, 1n Municipiul Sacele ~i au vilrsta 
de eel pu\in 18 ani. 

3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma, www.municipiulsacele.ro, la 
avizierul institu\iei cat ~i pe retelele_sociale, 

Capitolul IX-Analiza telmicli ~i jmridicli a propunerilor de proiecte 

I. Analiza tehnica ~i juridica a propunerilor este realizatii de catre Primiiria Municipiului Sacele, ale 
ciirei servicii verifica conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament §i cu alte 
reglementari legale In vigoare, precum ~i fezabilitatea tehnica. 

2. Propunerile care !ndeplinesc condi\iile de eligibilitate pot suferi ajustari tehnice din partea 
Primariei Municipiuli Sacele, daca este necesar. 

3. Similitudinea continutului sau proximitatea geografica poate duce la integrarea diferitelor 
propuneri lntr-un singur proiect. 

4. Proiectele care contravin prevederile legale 1n vigoare nu vor fi incluse In procesul de bugetare 
participativa ~i nu vor fi publicate pe site-ul www.municipiulsacele.ro. 

5. Echipa tehnica de evaluare a proiectelor este formatii din: 
3 membri Biron Investitii 
I membru Compartiment Urbanism 
1 membru Compartiment achlzitii 
1 membru Serviciu Contabilitate, financiar, salarizare, buget, ordonan\are CFP 
I membru Compartiment Juridic 
I membru Biron Administrativ 
1 membru Biron Cultura, tineret, sport, turism 
2 consilieri locali 
2 reprezentan\i ONG. 
Secretariatul va fi asigurat de un functionar din cad:ru1 Biroului Investitii. 

In cazul In care cornisia considera necesar, aceasta poate invita initiatorul proiectului pentru 
informatii suplimentare In ceea ce prive~te proiectul propus. 

Cornisia i~i rezerva dreptul de a opitimiza proiectele propuse, atilt prin ilnbunatatiri din punct de 
vedere tehnic cat ~i pri estimarea mai eficientii a costurilor. 

La evaluarea proiectelor membrii echlpei de evaluare vor tine cont de regimul conflictului de 
interese. 

6. Toate propunerile §i documentele care au fost ata~ate proiectelor devin proprietatea Municipiului 
Sacele. 

Capitolul X - Votul ~i calendarul procesulni 

I. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetiirii participative fiecare persoana puHind 
vota o singura data un proiect. 



)," \fotul se va desf3.9ura ln_tr ... o sir1gurii ei:ap8., Jnti·,,.o })erioaclfi de drnp IJredefinit8 .. J;n c:tapa de vot~ 
fiecare cetiitean lnscris pe platfonna bugeta.rii participative poate (nu cste obligatorie folosirea 
tuturor voturilor) vota patru proiectc. 

3. IJa finalul etapei de vot~ vor fi selectate proiectele care vor fi l11trunit cele mai multe voturi, pa11a 
la concurenta bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de clomeninl din care fac 
parte. 

4. Eventualele modificari ale calendarului procesului de bugetare participativa vor fi publicate pe 
platfo1ma online. 

Capifolul Xl! ·-Implemenfatea proi.ectelor 

1. V or fi implementate proiectele cu eel mai mare numsr de voturi (cu respectarea preveclerilor 
prezentului regulament ~i a reglementii.rilor legale). Aceste proiecte vor fi incluse in bugetul de venituri 
~i cheltuieli al Municipiului Sacele ~i implementate de catre acesta. 
2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili in funcfie de numarul de voturi. Vor fi 
selectate ~i implementate proiectele care vor fi intrunit cele mai multe voturi, pil.na la concurenta 
bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte. 
3. In cadrul platformei de bugetare participativa vor fi prezentate fotografii cu amplasamentul 
proiectului !nainte ~i dupa implementare, impresii ale cetatenilor dupa implementare, rezultate care vor 
ilustra succesul implementarii. 

Capitofoil Xl!l- Pe1rioada de impiemenfaire 

1. Perioada de implementare va fi de maxim 12 !uni de la aprobarea proiectelor. 

Capitolul Xl!ll - Preciziiri juridice 

Prin inregistrarea in vederea participarii la acest proces, persoanele care se inscriu i~i exprima 
acordul !n mod explicit ~i f'ara echivoc cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoanele 
care se inscriu au luat la cuno~tinta faptul ca Primaria Municipiului Sacele prelucreaza datele cu caracter 
personal numai in scopuri bine determinate, explicite ~i legitime, adecvate specificului activitatii s~le. 
Primaria Municipiului Sacele asigura pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal furnizate 
pentru acces ~i/sau pentru derularea procesului de bugetare participativa. Aceasta obliga\ie nu se aplica 
in cazul oricarei informatii dezva!uite de catre teqi. Municipiul Sacele nu ieyi asuma raspunderea pentru 
exactitatea ~i corectitudinea datelor/informatiilor furnizate de catre utilizatori. Orice !ncercare de a utiliza 
datele persouale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind considerata o tentativa de frauda ~i va fi 
sanctionata conform legii. 

Prin intermediul acestui proces, nevoile ~i deciziile cetatenilor vor fi reflectate in mod direct 
1n obiectivele de investitii ~i reparatii propuse spre deliberare autoritatii publice. Conform legii, 
decizia legata de obiectivele al Municipiului Sacele, revine Consiliului local. 

PRE$EDINTE DE SRf;1uNT 
CONSILIER LULA.JL, 

Ing. GECZI \Jl:',LL1~N.1. 

Elaborat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE 

CJ ZAMFIR GETA 



RO MANKA 
JUDETUL BRA$0V 

PRllMARllA MUNICKPHJLUK SACELE 
Str. Piata Libe1iatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091 

www.municipiulsacele.ro, E-mail: prirnmia@rnunicipiulsacele.ro 

FORIVfULAR 
PENTRU DEPUNERE PROIECT IN CADRUL PROCESUILUI 

DE BUGETARE PARTICIPATIVA 

Titlu piroiect: 
( alege\i un titlu concis ~i cme sa se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului) 

Domeniu: 
(Bifati din urmatoarele categorii :) 

a) Infrasiructura stradala: alei, trotume, scuaruri ~i zone pietonale; 
b) Amenajme spatii verzi, locuri de joaca ~i amenajare spa\ii publice (mobilier urban, iluminat 

public, etc); 
c) Mobilitate, accesibilitate ~i siguran\a circulatiei (imbunatatirea cailor de acces, cre~terea 

gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilita\i, sisteme de supraveghere video etc.) 
d) Infrastructura educa\ionala ~i cultura; 
e) Digitizme. 

Descriere proiect: maxim 5000 de caractere 
(fonnulmea detaliata a problemei; specificarea nevoilor identificate; descrierea beneficiilor ob\inute 
prin implementmea proiectului) 



(prin adresa, harta, zonare) 

Beneficiari proiect: 
( specificati cine beneficiaza in urma implementarii proiectului) 

Bnget estimat: 
(se va completa valoarea estimata, inclusiv TVA) 

Documente ata~ate: 
(fotografii, schite, planuri, alte documente suport relevante) 

Implicare in proiect: 
(se va detalia modul in care initiatorul dore~te sa se implice in proiect: voluntariat, cofinantare, 
sponsorizare) 

Persoana de contact: 
Nume: 

Adresa: 

Numa de telefon: 

Email: 

Declar pe propria raspundere ca am luat la cuno~tintli despre toate infonnatiile prezentate ID Capitolul XIII precizati juridice din 
Regulamentul privind modul de desfii~urare a procesului de bugetare participativli 



Art. 3. Prirnarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate §i persoanele desernnate la 
mi. 1 vor asigura ducerea la !ndeplinire a prezentei hotarari. 

PRE~EDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
CONSILIER LOCAL SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA CELE 

In~g. GE~~~ ~~=ki: t , C.J. ZAMFIIR GET~. 
'~· // le . . 

at: Insp. Acaroaie Elena/7exf Y 
Hotararea a fast adoptata: D-1 Gildea Sorin: 13 voturi pentru, 4 voturi irnpotr' a, 1 vot nul 

D-1 Kadar Tamas: 12 voturi pentru, 3 voturi irnpotriva, 3 voturi nule 
Nr. consilierilor in functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti la §edinta: 18 
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