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HOTARAREA Nr. 7 Data: 30.01.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea Procesului - verbal al ~edinfei extraordinare convocate de indata 
a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 08 ianuarie 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinta ordinara in data de 30.01.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 4337 I 22.01.2020 al initiatorului - Primm· - ing. Popa 

Virgil, precum ~i necesitatea ~i obligativitatea aprobarii Procesului - verbal al ~edintei anterioare a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele, in conformitate cu prevederile legate In materie; 

Luand la cuno~tinta de continutul Procesului - verbal al ~edintei anterioare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele; 

Avand in vedere Rapmtul de specialitate nr. 4340/ 22.01.2020 al Comp. Relati i Consiliul 
Local ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~ i completarile ulterioare; 

In temeiul mt. 129, alin. (1); mt. 138, alin. (13)- (17) ; art. 139, alin. (1); art 196 alin. (I) lit. a); 
mi. 197 alin. (1) ~ i art. 243, alin. (1), lit. a) privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare, 
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HOT ARA STE: 

convocate de lndata a 

CONTRASEMNAT PENTRULEGALITATE 
---~1-(:'RETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUJ SA CELE 

CJ. ZAMFIR GETA 

· s1uu1..."' J, 
Redactat: Jnsp. Acaroaie Elena/5ef '
Hotararea a fost adoptata: 9 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri 

Nr. consilierilorln functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 14 (la momentul votului - d-1 Copot George Robert, d-1 Sterpu 
Ciprian, d-1 Mure~an Dan Marius, d-1 Nitescu Ciprian ~i d-1 Motoc Bogdan George nu participa la vot) 



Anexa la 11.C.L. nr. 6/30.01.2020 

JUDETUL BRA$0V Nr. 
CONSILIUL LOCAL AL MUNlCIPIULUI 

SA CELE 

PROCES VERBAL 

'incheiat la data 08.01.2020, orelc 16,00, la secl iul 
Primariei Municipiului Sacclc, su la de $eclin\e, cu ocazia 

'lntruniri i Consiliului Local ul Municipiului Sacele In $Ccl in\a extraordinara convocata de 
Inda ta 

$edinta ordinara a Cost convocata In con fonn i tatc cu prevecleri le art. arl. art. 134 alin. ( 4) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Coclul Administraliv, avand urmatoarea ordine de zi: 

I. Proiecl de hotarare pentru acopcrirea defin itiva din cxccdentul bugetului local al Municipiului Sacele a 
deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la [ncheierea exerci!iu lui bugetar al anu lui 2019 - initiator 
PIUM/\R lng. POPA VIRGIL ; 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizarii in anu l 2020 a excedentului bugctului local al Municipiu lui 
Sacele, rezultat la incheierea exerciti ului bugetar al anulu i 2019 - ini \iator PRlMAR Ing. POPA VIRGIL ; 

3. Proiect de hotarare pentru acoperirea definitiva di n excedcntul bugetu lui finanrat integral din venituri 
proprii a de:ficitului seqiunii de funcfionare, rezu ltat la lncheierea exerciti ului bugetar al anului 2019 al 
Municipiului Sacele ~i al Liceului Teoretic George Moroianu - initiator PR!MAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizarii , In anul 2020, a exceclentului bugctului finan tat integral din 
venituri proprii rezultat la lnchiderea excrcitiului bugetar pe anul 20 19 al Municipiului Sacele, al 
institutiilor de lnvafamant subordonatc ~i al Spitalului Municipal Sacele- initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL ; 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru pcrsonalul din cadrul Primariei Muncipiului 
( Sacele- ini(iator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

La $edinta au participat: 
- d-l Primar Ing. Popa Virgil 
- d-l Viceprimar Ing. Gadea Sorin 

- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C..T. Zamlir Gcta 
- d-na Coman Rodica - $ef Serviciul Financiar Contabilitate Salarizare I3uget Ordonantare 

C.F.P 

- d-1 Taru~ Nicolae Romeo - ~ef Serviciu Politia Local8 
- d-ra Dascalu Bianca - Comp. Juridic 

- d-1 Mangale Bogdan -$ef Birou Administrativ 
- d-1 Matei Ion - Comp. Fond locativ, spatii cu al ta cles tinafie 
- d-na Acaroaie Elena - Comp. Rela!ii Consiliul Local 
- d-na Marin Magdalena - Comp. Resurse Umane 



La ~ccl in\a au part1c1pat 11 consilieri locali, din totalu l de 19 consilicri locali In func\ie, 
absentand d-na Lungu Mi hacla, cl-I Copof George Robert, cl- I Sterpu Ciprian, d-1 M,urqan Dan Marius, 
d-1 Popa Marius Cri stian. cl-I Ni[escu Ciprian , d-1 Motoc Bogdan George ~i d-1 Baila Gheorghe). 

$cdin[a a fast preziclala de d-nul consilier local Gcczi Gellert. 
D-nul Pre~ccl in te da citire proicctului ordini i de zi ~ i supune la vol ordinea de zi, care se aproba 

cu unanimitate (1 l voturi pcnlru). 
D-nul Prqcclinte propune sa sc tread\ la punctul nr. 1 de pe ordinca de zi, da citire proiectu lui de 

hotarare pentru acoperirca clerinitiva din excedentul bugetului local al Municipiului Sacele a deficitului 
seq iun ii de clczvollarc. rczultat la !ncheierca exercifiului bugctar al anului 2019. 

D-na Coman Rod ica spunc ca In prirnele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2020 avcrn 1· 

obligativitatea lcgala a stabilirii ~i repartizarii excedcntelor bugetelor locale ~i acoperiri i evcntualelor 
clcficite ale acestora ~i trebuie sa se clefinitiveze exccutia bugetului pc anul precedent, iar primul proiect 
de hotan'lre supus spre analizfi ~ i aprobare este pcntru acoperirea dcficitului. 

Se supune la vo l ~ i se aproba cu unanimitate (11 voturi pentru). H.C.L. nr. 1. 

D-nul Pre~eclint c propunc sa se tread\ la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, da citire proiectului 
de hotararc pentru aprobarea uti liza rii in anu l 2020 a excedcntu lui bugetului local al Municip iului 
Sacelc, rczul tal la incheierca cxerci [iului bugelar al anului 20 19. 

D-na Coman Rodica spu11c ca dupa acoperirea definitiva a deficitului secpunii de dezvoltare, 
rczulta un exccdenl bugc ta r In suma de 4.1 59.33 1,66 lei, care va fi repartizat astfel: ca sursa de fi na11tare 
a secriunii de dezvoltare. suma de 3.000.000 lei, pe11tru finantarea obiectivelor aflate In derulare, i11cluse 
In Prograrnul de investi!ii pc anul 2020 ~i In vcderea acoperirii temporare a golurilor de casa provenite 
din dccalajele lntrc veniluril c ~ i cheltu iclile secpunii de Cunctionare 111 a11ul curent, suma de 1.159.33 1,66 

lei. 
Se supune la vot ~ i se aproba cu u11animi tale (11 voturi pentru). H.C.L. nr. 2. 

D-nul Prqcdinte propune sa se treaca la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, da citire proiectului 
de hotarare pcntru acopcrirea defi11iti va din excedentul bugetului finantat integral din venituri proprii a 
deficitului sectiun ii de funqionare, rezultat la lncheierea exercitiului bugetar al anului 20 19 al 
Municipiului Sacele ~i al Liceul ui Teoretic George Moroianu. 

D-na Coman Rodica spune ca in anul 2019, dupa regularizari le efcctuate la 1ncheierea exercitiului 
bugetar, a rezultat un deficit al sectiuni i de functionare la Municipiul Sacele ~i la Liceul Teoretic George 
Moroianu. 

Sc supune la vot ~i se aproba cu unanimitate (1 1 voturi pentru). H.C.L. nr. 3. 
D-nul Pre~edinte propune sa se tread\ la punctul nt'. 4 de pe ordinea de zi, da citire proiectului 

de hotarare pentru aprobarea utilizari i, 111 anu l 2020, a excedentului bugetului fi nantat integral din 
venituri proprii rezultat la lnchiderea exercitiului bugetar pe anul 2019 al Municipiului Sacele, al 
institu[ii lor de 1nvatarnant subordonate ~ i al Spitalului Municipal Sacele. 

D-na Coman Rodi ca spune ca 1n anul 20 19 avem la venituri proprii excedente ramase la 
Mu11icipiul Sacele, Liceul Tehnologic Victor Jinga, $coala Gimnaziala nr. 4 Fratii Popeea, Spitalul 
Municipal Sacele 

Se supune la vot ~i sc aproba cu unanimitate (1 1 voturi pentru). H.C.L. nr. 4. 

0-nul Prqedinle propune sa se treaca la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, da citire proiectului de 
hota.rare privind stabilirca sa lariilor de baza pentru personalul din cadrul Primariei Muncipiului Sacele. 

0-na Marin Magdalena spune ca proiectu l de hotarare are ca obiect stabil irea salariului de baza 
minim brut pe tara garantat In plata la nivelul sumei de 2 .230 lei ~i mentioneaza ca impactul asupra 
bugetului local este de 70 mii lei/luna fa ta de fo11dul de salarii al institutiei pe anul trecut. 

2 



( 

D-nul Pre~cdinte constata ca ordinca de zi a fast cpuizata ~ i , 111 consecin\u, dcclara ~eclin\a lnchisa, 
clrept pentru cares-a lntocmit prczcntul Proccs verbal. Ora 16: 17. 

PRESEDINTE DE SE 
CONSILIER 

Ing. GECZl G 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNTCIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMfIR GETA 

Elaborat 
lnsp. Acaroaie Elei 

APROB/\T 
P Rl MAR 
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