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HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Săcele pe anul 2014 
si estimări pentru anii 2015-2017  

 
 Consiliul Local al Comunei Săcele, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 19  februarie 2014; 
 Având în vedere: 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul consiliului local; 
- avizul comisiilor nr.1,2,3; 
- Avizul de legalitate al secretarului Consiliului Local al comunei Săcele; 
În temeiul prevederilor art.19 alin.1 lit a) din Legea finanţelor publice locale 

nr.273/29.06.2006 ; 
 În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b) şi alin. 4 lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/23.09.2001, republicată, actualizată,  
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Săcele pe anul 2014 prin care 
se stabilesc venituri în sumă de 2.624.379 lei şi cheltuieli în sumă de 3.694.119 lei, rezultând un 
deficit de 1.069.740 lei, ce se acoperă cu excedentul din anul 2012 în sumă de 649.760 lei și cu 
excedentul din anul 2013 în sumă de 419.980 lei. Bugetul general consolidat al Comunei Săcele 
pe anul 2014 se prezintă în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista de investiţii finanţate de la bugetul local pe anul 2014 în valoare de 
605.914 lei conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.3. Se aprobă Programul anual de achiziţii publice pe anul 2014, conform anexei nr. 3 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Săcele estimări pentru 
anii 2015-2017 anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Secretarul consiliului local va comunica prezenta hotarare compartimentului 
contabilitate şi Instituției Prefectului - Judeţul Constanţa. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru” și 1 vot “împotrivă“din totalul de 9 
consilieri prezenţi la şedinţă.Total membri ai consiliului 11(unsprezece). 
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Preşedinte şedinţă,       Contrasemnează, 
          Secretar, 

BRÎNDUȘ GHEORGHE 
                                                                                             Culicencu Adrian 
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