ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIULLOCAL
PROIECT DE HOT Ă RÂRE

Privind acoperirea definitiv ă a deficitului sec ţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul
2018

Iniţiator : C ătăhn Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Ga1aţi;
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului : 24 /03.01.2019;
Consiliul Loca1 al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit şedinţa?(PN.44 , tiin data de 07.01.
2019;
Având in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă sub nr. : 23 / 03.01.2019 ;
Având în vedere raportul de speciabtate intocmit de c ătre Direcţia Generală Economică, inregistrat sub nr.
22 / 03.01.2019;
Având in vedere:
• raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate;
• referatul nr.99619 / 27.12.2018 Direc ţia General ă Economică;
• Legii bugetului de stat pe anul 2018, num ărul 2 / 03 ianuarie 2018;
• Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, art.58 cu modific ările şi completările ulterioare;
• Ordinul ministrului finantelor nr. 3809 din 18 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018;
art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b", alin. (4), lit. „a" din Legea administra ţiei publice
locale nr. 215/2001, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;
in baza prevederilor:
• art.45, alin. (2), lit. „a" din Legea administra ţiei publice locale nr.215/2001, republicat ă, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOT Ă R ĂŞ TE:

Art.1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2018 a sec ţiunii de dezvoltare cu
suma de 7.924.428,67 lei , din excedentul bugetului local .
Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci.
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PRESED1NTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 23 / 03.01.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
privind acoperirea definitiv ă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe
anul 2018
in conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3809 / 18 decembrie 2018, publicat in
Monitorul Oficial al României nr.1078/19 decembrie 2018, au fost aprobate Normele metodologice privind
incheierea exerci ţiului bugetar al anului 2018;
Având in vedere referatul de specialitate nr. 22 /03.01.2019 a Direc ţiei Economice;
Având in vedere referatul nr. 99619 /27.12.2018 a Direc ţiei Economice- Compartiment buget;
in urma comunicării de către Trezoreria Municipiului Tecuci a conturilor de execu ţie a bugetului
local şi in vederea respect ării metodologiei de mai sus, a rezultat urm ătoarea situaţie:
- secţiunea de funcţionare a prezentat un EXCEDENT 719.835,05 lei, care a fost preluat in contul de
excedent al bugetului local cu Nota de contabilitate a Trezoreriei Municipiului Tecuci;
- secţiunea de dezvoltare a rezultat un DEFICIT de 7.924.428,67 lei, deficit acoperit din excedentul
bugetului local cu Nota de contabilitate a Trezoreriei Municipiului Tecuci;
Pentru respectarea prevederilor punctului nr.5.15.3.conform:
- alin.1 lit b) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local, din normele susmen ţionate, prin
care win situaţia In care secţiunea de funcţionare si/sau secţiunea de dezvoltare inregistreaz ă deficit,

consiliile locale, au obliga ţia de a aproba prin hot ărăre a consiliului acoperirea definitiv ă din
excedentul bugetului local a deficitului sec ţiunii respective;
- alin.2 - pe baza hotărărilor de consiliu, unităţile trezoreriei statului inregistreaz ă operaţiunea de
acoperire definitiv ă a deficitelor sec ţiunilor respective",
in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 — legea administra ţiei publice locale — republicat ă, art.63,
alin.(4) lit.b) prin care primarul supune spre aprobare consiliului local contul de incheiere a exercitiului
bugetar, consiliul local in baza art.36 alin.(4) lit a) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b),
aproba, la propunerea primarului, contul de incheiere a exercitiului bugetar;

PROPUNEM
aprobarea Proiectului de hot ărâre cu privire la acoperirea definitiv ă a deficitului secţiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2018
PRIMAR

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 22 / 03.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului Iocal pe anul 2018

În conformitate cu Ordinul ministrului finan ţelor publice nr.380911 8 decembrie 2018,
publicat în Monitorul Oficial aI României nr. 1078/19 decembrie 2018, au fost aprobate Normele
metodologice privind încheierea exerci ţiului bugetar al anului 2018, cap. V punctul 5.15. Stabilirea
rezultatului execu ţiei bugetului local
După efecluarea opera ţiunilor de regularizare cu
bugelul de slal şi celelalle bugele, prev ăzule de prezenlele norme melodologice, auloril ăţile
adminislrajiei publice locale şi unilăţile Trezoreriei SIaIului vor proceda la slabilirea rezullalului
execuţiei bugelelor locale lajinele anului, pe sec ţiuni.
5.15.1. Inchiderea execu ţiei secţiunii de funcţionare:
5.15.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale sec ţiunii de funcţionare se închid prin contul de
excedent al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al sec ţiunii de funcţionare, după caz,
astfel:
- prin contul 82.A.98.96.00 Excedent al sec ţiunii de funcţionare, în situaţia în care totalul
veniturilor secţiunii de funcţionare, dup ă deducerea sumelor eviden ţiate în contul de venituri ale
bugetului local 21.A.40.1 1 .00 Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent
pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secţiunii de funcţionare, este mai mare deeât
cheltuielile secţiunii de funcţionare;
- prin contul 82.A.99.96.00 Deficit al secţiunii de funcţionare, în situaţia în care totalul
veniturilor secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor eviden ţiate în contul de venituri ale
bugetului Iocal 21.A.40.11.00 Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent
pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secţiunii de funcţionare, este mai mic decât
cheltuielile secţiunii de funcţionare.
5.15.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sec ţiunii de
funcţionare:
a) închiderea de c ătre unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sec ţiunii de
funcţionare:
b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2018,
pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secţiunii de funcţionare. Aceast ă operaţiune se
efectueaz ă de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baz ă de ordin de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT), prin care se vireaz ă suma corespunz ătoare din contul de venituri ale
bugetului Iocal 21.A.40.1 1 .00 Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent
pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secţiunii de funcţionare în contul 82.A.98.00.00
Excedent al bugetului local;
c) închiderea de c ătre unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale
(exclusiv contul 21.A.40.11.00 Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului
precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secţiunii de funcţionare);

5.15.2. Închiderea execu ţiei secţ iunii de dezvoltare:
5.15.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieii ale sec ţ iunii de dezvoltare se închid prin contul de
excedent al secţ iunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al sec ţiunii de dezvoltare, dup ă caz,
astfel:
- prin contul 82.A.98.97.00 Excedent al sec ţiunii de dezvoltare, în situa ţia în care totalul
veniturilor secţiunii de dezvoltare, dup ă deducerea sumelor eviden ţiate în conturile de venituri ale
bugetului local 21.A.40.13.00 Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent
pentru acoperirea goiurilor temporare de cas ă ale secţiunii de dezvoltare şi 21.A.40.14.00 Venituri
ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan ţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, este mai mare decât cheltuielile sec ţiunii de dezvoltare;
- prin contul 82.A.99.97.00 Deficit al secţiunii de dezvoltare, în situaţia în care totalul
veniturilor secţiunii de dezvoltare, dup ă deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale
bugetului local 21.A.40.13.00 Venituri ale bugetelor Iocale - Sume din excedentul anului precedent
pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secţiunii de dezvoltare şi 21.A.40.14.00 Venituri
ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetuiui local utilizate pentru finan ţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, este mai mic decât cheltuielile sec ţiunii de dezvoltare.
5.15.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sec ţiunii de
dezvoltare:
a) închiderea de c ătre unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sec ţiunii de
dezvoltare: b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul
anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secţiunii de dezvoltare şi pentru
finanţarea cheltuielilor sec ţiunii de dezvoltare. Aceast ă operaţiune se efectueaz ă de ordonatorii
principali de credite ai bugetelor locaie pe baz ă de ordin de plat ă pentru Trezoreria Statului (OPT),
prin care se vireaz ă suma corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului Iocal 21.A.40.13.00
Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de cas ă ale secţiunii de dezvoltare şi 21.A.40.14.00 Venituri ale bugetelor locale - Sume
din excedentul bugetului local utilizate pentru finan ţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în
contul 82.A.98.00.00 Excedent aI bugetului local;
c) închiderea de c ătre unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale
(exclusiv conturile 21.A.40.13.00 Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului
precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secţiunii de dezvoltare şi 21.A.40.14.00
Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan ţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare):
5.15.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului Iocal
a) In situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistreaz ă excedent,
acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe baz ă de notă contabilă;
b) In situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistreaz ă
deficit, acestea se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor preceden ţi, până la
data de 09 ianuarie 2019 inclusiv, potrivit prevederilor art.58 alin.(1) Iit.c) sau potrivit art.58
alin.(1), dupa caz, din Legea 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările si
completările ulterioare.
(2) Pe baza hot ărârilor consiliilor locale, jude ţene şi Consiliului Generai aI Municipiului Bucureşti,
după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistreaz ă operaţiunea de acoperire definitiv ă a deficitelor
secţiunilor respective, pe baz ă de notă contabilă;
In urma comunic ării de către Trezoreria Municipiului Tecuci a conturilor de execu ţie a bugetului
Iocal şi în vederea respect ării metodologiei de mai sus, a rezultat urm ătoarea situaţie:

- secţiunea de funcţ ionare a prezentat un EXCEDENT de 719.835,05 lei, care a fost preluat în contul
de excedent al bugetului local cu Nota de contabilitate a Trezoreriei Municipiului Tecuci;
- secţiunea de dezvoltare a rezultat un DEFICIT de 7.924.428,67 lei, deficit acoperit din excedentul
bugetului local cu Nota de contabilitate a Trezoreriei Municipiului Tecuci;
Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 — legea administra ţiei publice locale
republicată art.45 alin.(1) "In exercitarea atributiilor ce ii revin consiliul local adopta hotarari, cu
votul majoritatii membrilor prezenti, iar in baza art.36 alin.(4) lit.a) consiliul local aproba la
propunerea primarului, contul de incheiere a exercitiului bugetar i art. 58 din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, consideram ca proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
acoperirii definitive a deficitului sec ţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local sec ţiunea de
functionare, pe anul 2018, indeplineste conditiile de oportunitate si legalitate, fapt pentru care il
supunem spre dezbaterea si aprobarea consiliului local in forma prezenta.
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Situatie centralizatoare
privind venituri incasate si plati efectuate in anul 2018

Total incasari 2018
Total plati 2018
Disponibil- excedent
Disponibil deficit
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Sectiunea de functionare
47.477.220,80
46.768.385,75
719.835,05

Sectiunea de dezvoltare
4.482.663,35
12.407.092,02

-

-

7.924.428,67

Şef Serviciul buget-contabilitate,
intocmit,

EXTRĂS Legea 273/2006

ART. 58*) Excedentul sau deficitul bugetar
(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerci ţiului bugetar, pe cele dou ă secţiuni,
după efectuarea regulariz ărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte
bugete, precum şi după achitarea pl ăţilor restante, se reporteaz ă în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorit ăţilor deliberative, astfel: a) ca surs ă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporar ă a golurilor de cas ă provenite din decalaj ele între
veniturile şi cheltuielile sec ţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului
rezultat în urma aplic ării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitiv ă a eventualelor deficite ale
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
(1 1) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare sus ţinerii implementării proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, r ărnase neutilizate la finele exerci ţiului bugetar,
se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceea şi destinaţie pentru care
aceste fonduri au fost acordate, în cadrul sec ţiunii de dezvoltare, pân ă la finalizarea proiectelor
respective.
(12) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local,
rămasă neutilizată la f1nele exerciţiului bugetar, se ref1ectă în excedentul bugetului local şi se utilizează
în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.
(1A3) Avansul acordat promotorilor de proiecte f1nan ţate din fonduri externe nerambursabile care au
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, r ămas neutilizat la f1nele exerci ţiului bugetar, se
ref1ectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceea şi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare.
(1 A4) Acoperirea definitivă la sfârşitul anului, a eventualelor deficite ale sec ţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, dup ă caz, se poate face în baza dispozi ţiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei
căreia i s-au delegat aceste atribu ţii, atunci când deficitul rezultat la sfâr şitul exerciţiului bugetar, este
mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hot ărârilor autorit ăţilor deliberative pentru destinaţiile
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).
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