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    HOTĂRÂREA       Nr. 240                                             Data: 16.10.2020 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 
pentru aprobarea modificării utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 și rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020   

 
       Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată  în 
data de 16.10.2020, 
       Analizând referatul de aprobare nr. 69.484/ 15.10.2020 al inițiatorului Primar – Ing. Popa 
Virgil, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și solicitările unităților de învățamant 
subordonate, ale Spitalului Municipal Săcele și ale serviciilor de specialitate din cadrul instituției; 
           Având în vedere avizul Inspectoratului Școlar Județean Brașov nr. 8526/15.10.2020, înregistrat 
la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 69.465/15.10.2020; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 69.485/ 15.10.2020  al Serviciului Contabilitate, 
Financiar, Salarizare, Buget, Ordonantare C.F.P.; 
           Luând în considerare Nota de îndreptare a erorilor materiale nr. 69.789/ 16.10.2020; 
        Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind 
Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art. 104 alin. (5^3) din Legea nr. 1/ 
2011 a Educației naționale; Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completarile ulterioare; Legii nr. 84/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale H.C.L. 
86/2020 pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea revizuirii 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele;    
           În temeiul art. 87 alin. (1), (2), (5); art. 128 alin. (2); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) 
lit. a);  art. 133 alin. (2) lit. a); art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4); art 139 alin. (3) lit. a); art. 196 alin. (1) 
lit. a); art. 197 alin. (1) și  art. 243 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art. 1  Se aprobă modificarea utilizării, în anul 2020, a excedentului anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019, aprobat prin HCL nr.181/30.07.2020, în sumă 
de 4.159.331,66 lei, după cum urmează : 

- ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare, suma de 4.102.980 lei, pentru obiectivele 
incluse în Programul de investiții,  conform anexei 2a  

- în vederea acoperirii golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile 
secțiunii de dezvoltare în anul curent, suma de 56.351,66 lei 
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       Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 conform anexelor 1, 1a, 1b, 2, 2a, 3 si 4   
 
        Art. 3 Odată cu intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară prezentei se 
abrogă. 
 
      Art. 4 Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Anexa 1:   Bugetul  local  pe anul 2020 
Anexa 1a: Bugetul  local  - secțiunea de funcționare pe anul 2020 
Anexa 1b: Bugetul  local  - secțiunea de dezvoltare pe anul 2020 
Anexa 2:   Programul de investiții publice pe anul 2020  
Anexa 2 a: Programul de investiții publice pe anul 2020 finanțate din excedentul anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 
Anexa 3:   Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 
2020 
Anexa 4:   Sinteza programului de investiții cu finanțare din bugetul centralizat al UAT Municipiul 
Săcele pe  anul 2020. 
           
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                            CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE                  
CONSILIER  LOCAL                                 SECRETARUL  GENERAL AL  MUNICIPIULUI  SĂCELE  
 Ing. GÂDEA SORIN                                                                C.J.   ZAMFIR GETA   
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Hotărârea a fost adoptată: 15 voturi  pentru,  0 împotrivă,  0 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 18 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 15  
 
 
 
 
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 Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonantare C.F.P. 
-   1 ex. Spitalul Municipal Săcele 
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