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Privind acopeiirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 
2019 

Initiator : Hurdubae Catalin Constantin, Prirnarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
• Nr. de inregistrare §i data depunerii proiectului : 172 /06.01.2020; 
• Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edinta 	 din data de 

Avand in vedere : 
- referat de aprobare a initiatorului, inregistrat sub nr. : 171 /06.01.2020; 
- raportul de specialitate intocmit de catre Directia Generala Economica, inregistrat sub nr. 170 / 

06.01.2020; 
- referat nr.169/06.01.2020 etnis de serviciul buget-contabilitate; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4,5; 

• Legea bugetului de stat pe anul 2019, numarul 50/ 15 martie 2019; 
art.58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificArile §i completarile 

ulterioare; 
• Ordinul ministrului finantelor nr. 3517 din 13 decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019; 
• art.88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
• art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

In baza prevederilor: 
• art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.cc  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1  Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2019 a sectiunii de dezvoltare cu 
suma de 716.626,91 lei , din excedentul bugetului local. 

Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 
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PRIMAR 
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AVIZAT 
SECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI 

Jr. Valerica,,F9t)ache 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 171/06.01.2020 

REFERAT 
de aprobare a ini(iatorului la proiectul de hotartwe privind acoperirea definitiva a 

deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019 

In conformitate Cu punctul 5.17 "Stabilirea rezultatului executiei bugetului local" din Ordinul 
ministrului finantelor publice nr.3517113 decembrie 2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 
nr.1012/17 decembrie 2019, prin care au fost aprobate Normele metodologice privind incheierea exercitiului 
bugetar al anului 2019; 

Avand in vedere referatul nr. 169 din 06.01.2020 a Directiei Economice- serviciul buget-
contabilitate; 

In urma comunicarii de catre Trezoreria Municipiului Tecuci a conturilor de executie a bugetului 
local si in vederea respecfarii metodologiei de mai sus, a rezultat un excedent total an 2019 = 53.610,31 lei, 
din care: 
- sectiunea de functionare a prezentat un EXCEDENT de 770.237,22 lei, care a fost preluat in contul de 
excedent al bugetului local cu Nota de contabilitate a Trezoreriei Municipiului Tecuci; 
- sectiunea de dezvoltare, dupa restituirea excedentului din anul 2018 in cuantum de 716.727,22 lei, a 
rezultat un DEFICIT de 716.626,91 lei, deficit acoperit din excedentul bugetului local cu Nota de 
contabilitate a Trezoreriei Municipiului Tecuci; 

Pentru respectarea prevederilor punctului nr.5.17.3.conform: 
a) in situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza excedent, acesta se 
preia in contul de excedent al bugetului local, pe baza de nota contabild; 
b) in situatia in care sectiunea de fimctionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit acesta se 
acopera definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenti, pana la data de 09 ianuaiie 2020, 
inclusiv, potrivit prevederilor art.58 alin(1) lit c) sau potrivit art.58 alin(1 ), dupa caz, din Legea 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completaiile ulterioare. 
(2) Pe baza hotararilor autoritatilor deliberative sau a dispozitiei ordonatorului principal de credite sau 
persoanei careia i s-au delegate aceste atributii, dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza 
operatiunea de acoperire definitiva a deficitelor sectiunilor respective, pe baza de nota contabila; 

In conformitate Cu art.129 alin.2 lit.b) „si alin.4 lit.a) din 0.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

PROPUNEM 
aprobarea Proiectului de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din 

excedentul bugetului local pe anul 2019 

P R I M, A;;\lt 
ing.Catalin Consantin 
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NR. F40  /06.01.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarfire privind acoperirea definitiVa a deficitului sectiunii de 
dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019 

In conformitate Cu Ordinul mini strului finantelor publice publice nr.3517/13 
decembrie 2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1012/17 decembrie 2019, 
prin care au fost aprobate Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar 
al anului 2019, cap. V punctul 5.17. "Stabilirea rezultatului executiei bugetului local" " 
Dupti efectuarea operaliunilor de regularizare cu bugetul de stat ci celelalte bugete, 
prevelzute de prezentele norme metodologice, autoritafile administraliei publice locale 
ci unittifile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuliei 
bugetelor locale la finele anului, pe secliuni". 
5.17.1. inchiderea executiei sectiunii de functionare: 
5.17.1.1. Conturile de venituri i de cheltuieli ale sectiunii de functionare se inchid prin 
contul de excedent al sectiunii de functionare sau prin contul de deficit al sectiunii de 
functionare, dupa caz, astfel: 

- prin contul 82.A.98.96.00 "Excedent al sectiunii de functionare", in situatia in 
care totalul veniturilor sectiunii de functionare, este mai mare decat cheltuielile sectiunii 
de functionare; 

- prin contul 82.A.99.96.00 "Deficit al sectiunii de functionare", in situatia in care 
totalul veniturilor sectiunii de functionare, este mai mic deck cheltuielile sectiunii de 
functionare. 
5.17.1.2. Operatiunile privind inchiderea conturilor de venituri i cheltuieli ale sectiunii 
de functionare: 
a) inchiderea de catre unitatile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sectiunii 
de functionare: 
b) inchiderea de catre unitatile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor 
locale ; 
5.17.2. inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare: 
5.17.2.1. Conturile de venituri i de cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare se inchid prin 
contul de excedent al sectiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al sectiunii de 
dezvoltare, dupa caz, astfel: 

- prin contul 82.A.98.97.00 "Excedent al sectiunii de dezvoltare", in situatia in 
care totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare este mai mare decat cheltuielile sectiunii de 
dezvoltare; 

- prin contul 82.A.99.97.00 "Deficit al sectiunii de dezvoltare", in situatia in care 
totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare este mai mic decat cheltuielile sectiunii de 
dezvoltare. 
5.17.2.2. Operatiunile privind inchiderea conturilor de venituri i cheltuieli ale sectiunii 
de dezvoltare: 



a) inchiderea de catre unitatile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sectiunii 
de dezvoltare; 
b) inchiderea de catre unitatile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor 
locale. 
5.17.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local 
a) In situatia in care sectiunea de functionare i/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza 
excedent, acesta se preia in contul de excedent al bugetului local, pe baza de nota 
contabild; 
b) In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare 
inregistreaza deficit acesta se acopera definitiv din excedentul bugetului local al 
anilor precedenti, pana la data de 09 ianuarie 2020, inclusiv, potrivit prevederilor 
art.58 alin(1) lit c) sau potrivit art.58 alin(1 ), dupa caz, din Legea 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) Pe baza hotararilor autoritatilor deliberative sau a dispozitiei ordonatorului 
principal de credite sau persoanei careia i s-au delegate aceste atributii, dupa caz, 
unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a 
deficitelor sectiunilor respective, pe NIA de nota contabila; 

In urma comunicarii de calm Trezoreria Municipiului Tecuci a conturilor de executie a 
bugetului local i in vederea respectai"ii metodologiei de mai sus, a rezultat un excedent 
total an 2019 = 53.610,31 lei, din care: 
- sectiunea de functionare a prezentat un EXCEDENT de 770.237,22 lei, care a fost 
preluat in contul de excedent al bugetului local cu Nota de contabilitate a Trezoreriei 
Municipiului Tecuci; 
- sectiunea de dezvoltare, dupd restituirea excedentului din anul 2018 in cuantum de 
716.727,22 lei, a rezultat un DEFICIT de 716.626,91 lei, deficit acoperit din excedentul 
bugetului local cu Nota de contabilitate a Trezoreriei Municipiului Tecuci; 

Avand in vedere prevederile art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ si art. 58 din Legea 273/2006 privind finantele publice 
locale, consideram ca proiectul de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local sectiunea de functionare, 
pe anul 2019, indeplineste conditiile de oportunitate si legalitate, fapt pentru care il 
supunem spre dezbaterea Si aprobarea consiliului local in forma prezenta. 

Director geWral 
ec.Tapoi NTdleta 

ef Serviciul buget-contabilitate, 
ec.CristealMariana 

intocmit, 
Stanislav Luminita 


