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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 15.04.2021, orele 15,00, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă extraordinară, desfășurată în format de 
videoconferință, prin platforma on-line ZOOM 

 
 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L nr. 
86/26.03.2020 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, 
având următoarea ordine de zi: 

 
 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021. 

 
 

La şedinţă au participat: 
                  - d-l Primar - Ing. Popa Virgil  
                  - d-l Viceprimar - Ing. Géczi  Gellért 

- d-na Secretar General al Municipiului Săcele – c.j. Zamfir Geta 
- d-l Rădulescu Eugen - Șef Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P.P. 
- d-na Tinică Alina – insp. Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P.P. 

                  - d-ra Dascălu Bianca – c.j. Comp. Juridic  
                   

În contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de infectare cu 
coronavirusul SARS-COV-II, ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 15.04.2021 se desfășoară în 
format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 
            Ședința este prezidată de d-nul consilier local ing. Géczi  Gellért.  
        D-l Președinte dă cuvântul d-nei Secretar General pentru a efectua apelul nominal. 

D-na Secretar General face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
La ședință participă toți cei 18 consilieri locali în funcție.  
D-nul Preşedinte  supune la vot proiectul ordinii de zi, în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate 

(18 voturi). 
           D-nul Președinte propune să se intre în ordinea de zi propriu-zisă și prezintă câteva detalii de natură 
tehnică, menționând că, în materialele transmise, pe lângă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate, se 
regăsesc și o serie de anexe care trebuie citite și supuse detaliat la vot, astfel, prima este anexa 1.1, urmată de 
anexa 1.2, iar apoi se vor succeda următoarele. Dumnealui menționează că procedura de vot este identică cu cea 
de anul trecut și că se va intra în detaliu pe capitole, subcapitole, titluri și articole, acolo unde situația o impune. 
         D-l Președinte spune că, dacă sunt discuții, acestea să se facă înainte de a se intra în proiectul de hotărâre 
propriu-zis și propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre  pentru 
aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2021.   
        D-nul Președinte spune că se începe cu Anexa 1.1, respectiv Venituri – Secțiunea de funcționare. 

-  Se supune la vot capitolul 03.02 – Impozit pe venit,  cu o sumă de  157,00  mii lei şi se aprobă cu 18  
voturi pentru; 



 2 

- Se supune la vot capitolul 04.02 – Cote şi sume defalcate din  impozitul pe venit, cu o sumă de 26.222,00  
mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 07.02 – Impozite şi taxe pe proprietate, cu o sumă de  6.540,00 mii lei şi se 
aprobă cu cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 11.02 – Sume defalcate din T.V.A., cu o sumă de  14.061,00 mii lei şi se 
aprobă  cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 16.02 – Taxe pe utilizarea bunurilor, cu o sumă de 2.848,00 mii lei şi se aprobă 
cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 18.02 – Alte impozite şi taxe fiscale cu o sumă de 26,00 mii lei şi se aprobă cu 
18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 30.02 – Venituri din proprietate, cu o sumă de 2.558,00 mii lei şi se aprobă cu 
18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 33.02 – Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, cu o sumă de  704,00 
mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 34.02 – Venituri din taxe administrative, cu o sumă de  2,00  mii lei  şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări, cu o sumă de 1.184,00 şi se aprobă cu 
18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 36.02  - Diverse venituri, cu o sumă de 578,64 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile, cu o sumă de  
 -11.110,41 mii lei  şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

    -   Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat,  cu o sumă de 60,00 mii lei  şi se  
        aprobă cu 18 voturi pentru; 
    -  Se supune la vot capitolul 43.02 – Subvenţii de la alte administrații,  cu o sumă de 4.769,42 mii lei  şi 
       se aprobă cu 18 voturi pentru; 

Se supune la vot Anexa 1.1. în integralitatea ei și se aprobă cu 18 voturi pentru. 
Se supun la vot Veniturile - Secțiunea de funcționare, în cuantum de 48.599,65 mii lei şi se aprobă cu  

18 voturi pentru. 
           D-l Președinte trece la  Venituri - Secţiunea de dezvoltare.  

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile, cu o sumă  de 11.110,41  
mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 39.02 – Venituri din valorificarea unor bunuri, cu o sumă  de 9,50  mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat, cu o sumă de  8.436,70 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 43.02 – Subvenţii de la alte administrații, cu o sumă 390,32  mii lei şi se aprobă 
cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 48.02 – Sume primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și 
aferente cadrului financiar,  cu o sumă  de  1.986,71  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru. 
Se supune la vot Anexa 1.2 în integralitatea ei și se aprobă cu 18 voturi pentru. 
Se supun la vot Veniturile - Secțiunea de dezvoltare,  în cuantum de 21.933,64 mii lei și se aprobă cu 18 

voturi pentru. 
Se supun la vot Veniturile total, pe cele două secțiuni, în cuantum de 70.533,29 mii lei și se aprobă cu 18 

voturi pentru. 
D-l Președinte trece la Cheltuieli și începe cu  Secţiunea de funcţionare.  

- Se supune la vot capitolul 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe, cu o sumă de  8.234,45 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03 – Autorităţi executive, cu o sumă de 8.234,45 mii lei  şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 6.162,00  mii lei  şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă de 6.022,00  mii lei şi se aprobă 
cu 18 voturi pentru;  
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- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 
18 voturi pentru;  

-  Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții, cu o sumă de 140,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

-  Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 2.056,95 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;      

- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  1.033,45 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  120,00 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.04 – Medicamente și materiale sanitare, cu o sumă  de  40,00 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  106,00 mii lei şi 
se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.06 – Deplasări, detașări, transferări, cu o sumă  de  8,50 mii lei şi se aprobă 
cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.11 – Cărți, publicații și materiale documentare, cu o sumă  de  5,00 mii lei şi 
se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.12 – Consultanță și expertiză, cu o sumă  de  274,00 mii lei şi se aprobă cu 
18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.13 – Pregătire profesională, cu o sumă  de  1,00 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.14 – Protecția muncii, cu o sumă  de  20,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.25 – Cheltuieli judiciare și extrajudiciare, cu o sumă  de  115,00 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 334,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli,  cu o sumă de  50,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 59.17 – Despăgubiri civile, cu o sumă de 25,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot articolul 59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, cu o sumă de 25,00 

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,  cu o sumă de 

 -34,50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot subcapitolul 85.01.01 –Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o 

sumă de -34,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot capitolul 54.02 –Alte servicii publice generale, cu o sumă de  561,05  şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 
- Se supune la vot subcapitolul 54.02.05 – Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale, cu o 

sumă de 20,00 şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 50 – Fonduri de rezervă,  cu o sumă de  20,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot subcapitolul 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, cu o sumă 

de 541,05  şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 534,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă de 521,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
-  Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuție asiguratorie pentru muncă, cu o sumă de 13,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  8,50  mii lei şi se aprobă cu 18  voturi pentru; 
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- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 7,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă de 1,00 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru;  

-   Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de  
-1,45 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 85.01.01 –Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o 
sumă de -1,45 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.50 –Alte servicii publice generale, cu o sumă de 0,00 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru;  

     -    Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 18  voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot capitolul 55.02 –Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, cu o sumă de  160,00  

mii lei şi se aprobă 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  10,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.24 – Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor, cu o sumă de 10,00 

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 30 – Dobânzi, cu o sumă de  150,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională, cu o sumă de 3.663,00 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  2.410,00 mii lei  şi se aprobă cu 18  

voturi pentru;   
- Se supune la vot titlul 10 - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 2.240,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă de 1.870,00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă de 325,00 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 
-  Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții, cu o sumă de 45,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 170,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 130,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă de 20,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.06 – Deplasări, detașări, transferări, cu o sumă  de  10,00 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.13 – Pregătire profesională, cu o sumă  de  10,00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 61.02.05 – Protecție civilă și protecție contra incendiilor, cu o sumă 1.018,00 

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 10 - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 894,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă de 856,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
-  Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06), cu o sumă de 38,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 124,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 59,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă de 62,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
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- Se supune la vot articolul 20.13 – Pregătire profesională, cu o sumă de 3,00 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de  
0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 85.01.01 –Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o 
sumă de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței 
naționale, cu o sumă de 235,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 235,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01- Bunuri şi servicii, cu o sumă de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.04 - Medicamente și materiale sanitare, cu o sumă de 235,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă de 5.406,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 65.02.03.01 – Învăţământ preșcolar, cu o sumă de 543,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 65.02.03.02 – Învăţământ primar, cu o sumă de 869,50 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.01 – Învăţământ secundar inferior, cu o sumă de 1.522,70  mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.02 – Învăţământ secundar superior, cu o sumă de 1.767,00 mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.03 – Învăţământ profesional, cu o sumă de 562,80 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 65.02.05 – Învăţământ postliceal, cu o sumă de 41,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 65.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul învăţământui, cu o sumă de 100,00  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 158,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ;  
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă  de  158,00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  4.112,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  2.590,50 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  1.241,00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.04 – Medicamente și materiale sanitare, cu o sumă  de  6,50 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  64,00 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.06 – Deplasări, detașări, transferări, cu o sumă  de  22,50 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.11 – Cărți, publicații și materiale documentare, cu o sumă  de  7,50 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.13 – Pregătire profesională, cu o sumă  de  60,50 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.14 – Protecția muncii, cu o sumă  de  15,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.25 – Cheltuieli judiciare și extrajudiciare, cu o sumă  de  6,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
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- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  98,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială, cu o sumă  de  781,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;   

- Se supune la vot articolul 57.02 – Ajutoare sociale, cu o sumă  de  781,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli,  cu o sumă de  355,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 59.01 – Burse, cu o sumă  de  355,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate, cu o sumă de 1.402,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot articolul 66.02.06.01 – Spitale generale, cu o sumă de 302, 00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  2,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;   
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  2,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației, cu o sumă de  300,00  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;   
- Se supune la vot articolul 51.01 – Transferuri curente, cu o sumă  de  300,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 66.02.08 – Servicii de sănătate publică, cu o sumă de 781,50  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  772,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă  de  755,00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții, cu o sumă  de  17,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 9,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.04 – Medicamente și materiale sanitare, cu o sumă  de  9,50  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 66.02.50.50 – Alte instituții și acțiuni sanitare, cu o sumă de 319,00 mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  330,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;   
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  154,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  145,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  27,00  mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.12 – Consultanță și expertiză, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  4,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,  cu o sumă de 

-11,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie,  cu o sumă de  1.945,50 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 
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- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.02 –Biblioteca, cu o sumă de 105,00 mii lei şi se aprobă 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  -  Cheltuieli de personal, cu o sumă de  64,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă  de  62,00  mii lei şi se aprobă cu 
18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 
18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții, cu o sumă  de  2,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii,  cu o sumă de  41,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  33,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  2,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  0,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.11 – Cărți, publicații și materiale documentare, cu o sumă  de  6,00 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 67.02.03.06 – Case de cultură,  cu o sumă de  849,00  mii lei şi  se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  678,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă  de  662,00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții, cu o sumă  de  16,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  171,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  146,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  20,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  5,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.30 –  Alte servicii culturale,  cu o sumă de 200,00  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 150,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuile, cu o sumă  de  150,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de  50,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 59.11 – Asociații și fundații, cu o sumă  de  50,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 –  Sport, cu o sumă de  154,50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 89,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  31,50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
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- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  10,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  0,00 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  48,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială, cu o sumă 15,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 57.02 – Ajutoare sociale, cu o sumă  de  15,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 50,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 59.11 – Asociații și fundații, cu o sumă  de  50,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.03 –  Întreținere parcuri și zone verzi, cu o sumă de 537,00  mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  537,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  342,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  100,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  95,00 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 67.02.06 –  Servicii religioase, cu o sumă de 100,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 100,00  mii lei şi se aprobă cu 18  voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 59.12 – Susținerea cultelor, cu o sumă  de  100,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot capitolul 68.02 –  Asigurări de asistenţă socială, cu o sumă de 10.147,55 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot subcapitolul 68.02.05.02 –  Asistenţă socială în caz de invalidiate, cu o sumă de 8.587,00 

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă  de 3.200,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă  de  3,121,00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții, cu o sumă  de  79,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri,  cu o sumă de  320,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 55.01 – Transferuri, cu o sumă  de  320,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  5.067,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 57.02 – Ajutoare sociale, cu o sumă  de  5.067,00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 85.01.01–  Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o 

sumă de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot subcapitolul 68.02.06 –  Asistență socială pentru familie și copii, cu o sumă de  53,00  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  53,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 57.02 – Ajutoare sociale, cu o sumă  de  53,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
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- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.01 –  Ajutor social, cu o sumă de  42,00  mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  42,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 57.02 – Ajutoare sociale, cu o sumă  de  42,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot supcapitolul 85.01.01 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu 

o sumă de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.02 –  Cantina de ajutor social, cu o sumă de 194,00  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă  63,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă  de  61,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții, cu o sumă  de  2,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 131,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  19,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  2,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.03 – Hrana, cu o sumă  de  110,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 68.02.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale, cu o sumă  de 

1.271,55 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  1.122,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă  de  1.097,00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții, cu o sumă  de  25,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  106,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  61,50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  30,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  5,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.12 – Consultanță și expertiză, cu o sumă  de  0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.13 – Pregătire profesională, cu o sumă  de  3,00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  6,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de 45.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 57.02 – Ajutoare sociale, cu o sumă  de  45,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 84 - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

 -1,45 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot supcapitolul 85.01.01 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu 

o sumă de -1,45 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 



 10 

- Se supune la vot capitolul 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă de  2.602,60  mii lei 
şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 70.02.03.30  – Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, cu o sumă de 320,00 mii 
lei şi aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 320,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot alineatul 20.01  – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 101,00  mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru; 

- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  205,00  mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  14,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuat în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 
0, 00 mii lei şi aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot supcapitolul 85.01.01 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu 
o sumă de 0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.05.01 – Alimentare cu apă cu o sumă de 0,00 mii lei şi aprobă cu 18 
voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 70.02.06 –  Iluminat public, cu o sumă de 1.700,00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 1.700,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  1.400,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  300,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.12 – Consultanță și expertiză, cu o sumă  de  0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 –  Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezoltării 

comunale, cu o sumă de 582, 60 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  187,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot articolul 10.01 – Cheltuieli salariale în bani, cu o sumă  de  154,00 mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.02 – Cheltuieli salariale în natură, cu o sumă  de  22,00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 10.03 – Contribuții, cu o sumă  de  11,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 395,60  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  51,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.04 – Medicamente și materiale sanitare, cu o sumă  de  3,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  52,00 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.06 – Deplasări, detașări, transferări, cu o sumă  de  2,50 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot articolul 20.12 – Consultanță și expertiză, cu o sumă  de  0,00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  



 11 

- Se supune la vot articolul 20.13 – Pregătire profesională, cu o sumă  de  2,50 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  284,60 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă  de 4.334,00 mii lei şi se aprobă 18 
voturi pentru; 

- Se supune la vot articolul 74.02.05.01 – Salubritate, cu o sumă de 3.654,00 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  3.654,00 mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  3.228,00 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  16,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  410,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale,  cu o sumă de 680,00  
mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  680,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  280,00 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  400,00  mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 80.02  – Acţiuni generale, economice şi de  muncă, cu o sumă  de 1.700,00 mii 
lei şi se aprobă cu  18  voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.06  – Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri, cu o sumă  de 
1.700,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  1.700,00 mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.23 – Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor, cu o sumă  de  
1.700,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 83.02 –Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, cu o sumă  de 400,00  
mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot articolul 83.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și 
vânătorii, cu o sumă  de  400, 00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  400,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  400,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot capitolul 84.02  – Transporturi, cu o sumă  de  7.993,00 mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02  –Transport în comun, cu o sumă  de 3.710,00 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  10,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  10,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot titlul 40 – Subvenţii, cu o sumă  de  3.000,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 40.03 – Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, cu o sumă  de  

3.000,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri, cu o sumă  de 700,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
- Se supune la vot articolul 55.01 – Transferuri interne, cu o sumă  de  700,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  
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- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03  – Străzi, cu o sumă  de  4.283,00 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 3.263,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă  de  400,00 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă  de  2.770,00  mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 20.30 – Alte cheltuieli, cu o sumă  de  93,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot titlul 81 – Rambursări de credite, cu o sumă de 1.020,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;   

- Se supune la vot articolul 81.02 – Rambursări de credite interne, cu o sumă  de  1.020,00 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 87.02  – Alte acţiuni economice, cu o sumă  de  50,00  mii lei şi se aprobă cu 
18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 87.02.04  –Turism, cu o sumă  de 50,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;   

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  50,00  mii lei şi şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;   

- Se supune la vot alineatul 20.01- Bunuri şi servicii, cu o sumă de  15,00 mii lei şi şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă  de  15,00 mii lei şi 
se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot alineatul 20.30 - Alte cheltuieli, cu o sumă de  20,00 mii lei şi şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru. 
Se supune la vot Anexa 2.1 în integralitatea sa și se aprobă cu 18 voturi pentru.   
Se spun la vot Cheltuielile - Secţiunea de funcţionare, cu un total de 48.599,65  mii lei și se aprobă cu 18 

voturi pentru. 
       D-l Președinte trece la Cheltuieli - Secţiunea de dezvoltare. 

Se supune la vot capitolul 51.02 –Autorităţi publice şi active externe, cu o sumă  de  254,00  mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03  – Autorități executive, cu o sumă de  254,00  mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  254,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale,  cu o sumă  de  37,50 mii lei şi se aprobă 
cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, cu o sumă  
de  37,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare, cu o sumă  de  37,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională,  cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru ; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.05 – Protecție civilă și protecție contra incendiilor, cu o sumă  de  
0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nef0inanciare,  cu o sumă  de  0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă  de  605,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 
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-  Se supune la vot subcapitolul 65.02.03.01 – Învățământ preșcolar, cu o sumă  de  110,00  mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.01 – Învățământ secundar inferior, cu o sumă  de  495,00  mii lei şi 
se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  495,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.02 – Învățământ secundar superior, cu o sumă  de  00,00  mii lei şi 
se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate,  cu o sumă  de  564,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01  – Spitale generale, cu o sumă  de  250,00  mii lei şi se aprobă 
cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice,  cu o sumă de  200,00 mii 
lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot articolul 51.02  – Transferuri de capital, cu o sumă  de  200,00  mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  50,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.50.50  – Alte instituții și acțiuni sanitare, cu o sumă  de  314,00  mii 
lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  314,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie cu o sumă  de  120,09 mii lei şi se aprobă cu 
18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 – Sport, cu o sumă  de 21,09  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  21,09  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.03 – Întreținere parcuri și zone verzi, cu o sumă  de  99,00  mii lei 
şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  99,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială, cu o sumă  de  714,75  mii lei şi se aprobă 
cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.12 – Unități de asistență medico-sociale cu o sumă  de  29,75 mii lei 
şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  29,75  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, cu o sumă  de  
685,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  685,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 70.02  – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă  de  10.485,27 mii 
lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.01 – Dezvoltarea sistemului de locuințe, cu o sumă  de  1.020,50 
mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  1.020,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.05.01 –Alimentare cu apă, cu o sumă de  7.865, 50 mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  7.865, 50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06– Iluminat public, cu o sumă de  834,50 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru; 
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- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  834,50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 – Alte servicii domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 
comunale, cu o sumă de  764,77  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  764,77  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă de  7.189,58 mii lei şi se aprobă 18 
voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 – Salubritate, cu o sumă de  5.124,58 mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  5.124,58 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale, cu o sumă de  1.870,00  
mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  1.870,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.50 – Alte servicii în domeniul protecției mediului, cu o sumă de  
195,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă  de  195,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot capitolul 80.02 – Acţiuni economice generale, economice și de muncă,  cu o sumă de  
260,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;    

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.30 –Alte cheltuieli pentru acțiuni economice, cu o sumă de 260,00  
mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă  de  260,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;  

- Se supune la vot capitolul 84.02 – Transporturi, cu o sumă de  5.507,45  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.01 – Drumuri și poduri, cu o sumă de  4.453,35  mii lei şi se 
aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020, cu o sumă 4.453,35  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 58.04 – Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR), cu o sumă  de  4.453,35  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02 – Transport în comun, cu o sumă de  00,00  mii lei şi se aprobă 
cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  00,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru ;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03 – Străzi, cu o sumă de  1.054,10  mii lei şi se aprobă cu 18 
voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  1.054,10  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 
pentru ;  

- Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,  cu o sumă  de  
0,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot secțiunea excedent/deficit, în sumă de -3.804,00 și se aprobă cu 18 voturi pentru. 
Se supun la vot Cheltuielile - Secţiunea de dezvoltare, menționând că acestea sunt în total de 25.737,64 și 

se aprobă cu 18 voturi pentru. 
Se supune la vot Anexa 2.2 în integralitatea ei și se aprobă cu 18 voturi pentru.   
Se supun la vot Cheltuielile în integralitatea lor, în cuatum de 48.599,65 mii lei și se aprobă cu 18 voturi 

pentru.   
             Se supune la vot Anexa 1 în integralitatea sa și se aprobă cu 18 voturi pentru.   
            Se supune la vot Anexa 2 în integralitatea sa și se aprobă cu 18 voturi pentru.   
 Se supune la vot Anexa 3 – centralizator buget unități de învățământ 2021, cu un cuatum de 5.306,00 mii 
lei și se aprobă cu 18 voturi pentru. 
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 Se supune la vot Anexa 4 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțațe integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2021, cu un cuantum de 55.570,51 mii lei și se aprobă cu 18 voturi pentru.  
 Se supune la vot Anexa 5 - Sinteza programului de investiţii cu finanțare din bugetul centralizat  al 
unității administrativ teritoriale Municipiului Săcele pe anul 2021 și se aprobă cu 18 voturi pentru.  
 Se supune la vot Anexa 5.1 - Programul de investiţii publice pe anul 2021, în cuantum de 25.082,64  mii 
lei și se aprobă cu 18 voturi pentru. 
            Se supune la vot Anexa 5.2 - Programul de investiţii publice pe anul 2021- Bugetul instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în cuantum de 9.608,05  mii lei și se aprobă cu 18 
voturi pentru. 
   Se supune la vot Anexa 6 – Numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe 
anul 2021, cu o sumă de 15.181 mii lei și se aprobă cu 18 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru) 
H.C.L. nr. 93. 
 D-l Primar ia cuvântul și spune că, deși este un an greu, speră că banii pe investiții vor fi cheltuiți și că se 
vor realiza proiectele propuse. 
        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.  Orele: 16:20. 
 
 
 
 
 
         PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

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