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HOTARAREA Nr.156 Data: 25.06.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata 
a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 18 iunie 2020 

) Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 25.06.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 46275/18.06.2020 al initiatorului - Primar ing. Popa 

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

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

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 46277/18.06.2020 al Compartimentului Relatii 
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 ~i ale H.C.L nr. 
86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul ait. 129, alin. (l); art. 138, alin. (13) - (17); art. 139, alin. (1); art 196 alin. (1) lit. 
a); ait. 197 alin. (1) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) privind Codul Administrativ, cu completarile 
ulterioare, 
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Redactat: Insp. Acaroaie Elena/Se~ 

CONTRASEMNA T PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Hotararea a fost adoptata: 14 voturi pentru, 0 lmpotriva, 4 abtineri 

Nr. consilierilor In functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 
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A11exli la H.C.L. Ill'. 156125.06.2020 

JUDETUL BRA$0V Nr. 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

PROCES VERBAL 

incheiat la data 18.06.2020, orele 15,00, cu ocazia 
intrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele in ~edinta extraordinara convocata de 

indata, desfa~urata in format de videoconferinta, prin platforma on-line WEBEX 

Sedinta ordinara a fost convocata in conformitate cu prevederile art. art. art. 134 alin. (4) 

din 0. U. G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i 

ale H.C.L nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. m. 246/ 21. 11.2019 
privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al 

Municipiului Sacele, avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al 

bugetului local rezultat la incheierea exercitiului fi nanciar pe anul 2019 ~i rectificarii bugetului 

local pe anul 2020 - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL; 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea virarii de catre Regia Publica Locala a Padurilor Sacele 

R.A. a sumei de 680 mii lei catre bugetul local al Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. 
POP A VIRGIL. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar Ing. Gadea Sorin 

- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-na Coman Rodica - $ef Serviciul Financiar Contabilitate Salarizare Buget Ordonantare 

C.F.P 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 
- d-na Acaroaie Elena - insp. Comp. Relatii Consiliul Local. 

In contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, in vederea preveniri i cazurilor de 
infectare cu coronavirusul SARS-COV-11, ~edinta extraordinara convocata de indata a Consiliului Local 
din data de 18.06.2020 s-a desfa~urat in format de videoconferinta, prin platforma on-line WEBEX. 

La ~edinta au participat 14 consilieri locali, din totalul de 18 consilieri locali in functie, 
absentand d-1 Murqan Dan Marius, d-1 Popa Marius Cristian, d-na Lungu Mihaela ~i Hlavathy 
Zsuzsanna. 

Sedinta a fost prezidata de d-nul consilier local Gadea Sorin. 
0-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, da citire proiectului de 

hotarare pentru aprobarea modificarii utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local 
rezultat la incheierea exercitiului fi nanciar pe anul 2019 ~i rectificarii bugetului local pe anul 2020. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 14 voturi pentru. (H.C.L. nr. 153). 
0-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, da citire proiectulu i de 

hotarare pentru aprobarea virarii de catre Regia Publica Loca!a a Padurilor Sacele R.A. a sumei de 680 
mii lei catre bugetul local al Municipiului Sacele. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 14 voturi pentru. (H.C.L. nr. 154). 



D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i , In consecinta, declara ~edinta lnchisa, 
drept pentru care s-a lntocmit prezentul Proces verbal. Ora 15: I 0. 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GE A 
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