
 

 

                                                     

 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE    Nr. 111 _ 

Din 07.01.2020 
privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Liești a 

deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat 

la data de 31.12.2019 

_______________________________________________________________    
            Initiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei Liesti 

            Nr.    de inregistrare si data depunerii proiectului:  111/07.01.2020 
              

           Consiliul local al comunei Liesti, convocat in sedinta extraordinară în data de  09.01.2020   ; 

                    

 Având în vedere expunerea de motive a initiatorului nr.111 din 07.01.2020  ;            

  Având în vedere raportul intocmit de compartimentul de resort din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Liesti , cu nr. 112/07.01.2020; 
; 

            Având în vedere art. 58 alin. (1) lit „c” din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, pct. 5.17.3, lit. (b); 

            Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit.”b” și alin.(4) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, 

privind Codul administrativ; 

 În baza art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 

                                         H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

                      Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei 

Liești a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31.12.2019, în sumă de 782.367,65  

lei. 

                     Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insărcinează dl.  primar al comunei 

Lieşti, prin serviciul financiar-contabil. 

                     Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul general al 

comunei Lieşti. 

 

      .                 INIȚIATOR,                

 PRIMAR, 

 

BOȚ  IULIAN 
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Nr. 111/07.01.2020 
REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Liești a 

deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat 

la data de 31.12.2019 

 

                       Prin H.C.L. nr.10 din 15.04.2019 s-a aprobat utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetar din anul 

anterior, ca sursă de finanțare a cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare. 

                        În conforrmitate cu prevederile Ordinului nr. 3751/2019 privind aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, consiliile locale au obligaţia de a aproba prin hotărâre a 

consiliului local  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau 

dezvoltare, după caz,  până la data de 9 ianuarie 2020 inclusiv.  

                        În bugetul general al comunei Liesti la data de 31.12.2019 a existat un deficit la secțiunea de dezvoltare 

în sumă de 782.367,65 lei, sumă care trebuie acoperită definitiv din excedentul bugetului local, motiv care justifică 

oportunitatea și urgența adoptării acestei hotărâri de către Consiliul Local Liești.  

PRIMAR, 

BOȚ  IULIAN 

 

Nr. 112/07.01.2020                                  
RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Liești a 

deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat 

la data de 31.12.2019 

 

Având în vedere  prevederile art.58 (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale  cu modificările 

şi completările ulterioare,, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele douã 

secţiuni, dupã efectuarea regularizãrilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevãzute 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 dupã 

achitarea plãţilor restante, se reporteazã în exerciţiul financiar urmãtor şi se utilizeazã, în baza hotãrârii Consiliului 

Local, astfel: 

a) ca sursã de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporarã a golurilor de casã provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicãrii 

prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitivã a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, dupã caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Avand în vedere  prevederile pct.5.17.3. alin.(1), litera b) din Ordinul 3751/13.12.2019 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 emis de Ministrul Finanţelor Publice. 

Astfel, având în vedere că la data de 31.12.2018, comuna Liești a înregistrat un excedent de 

792.462 lei, din care în cursul anului 2019 a fost utilizată suma de 782.367,65 lei pentru finanţarea 

unor investiţii locale, după reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din 

acesta rezultă un deficit al secţiunii de dezvoltare de 782.367,65 lei care se acoperă definitiv din 

excedentul bugetului local.  

În raport cu cele expuse mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

acoperirii definitive  din excedentul bugetului local al comunei Liești a deficitului secţiunii de 

dezvoltare înregistrat la data de 31.12.2019, în valoare de 782.367,65 lei,  în conformitate cu prevederile 

pct.5.17.3. alin.(1), litera b) din Ordinul 3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2019 emis de Ministrul Finanţelor Publice. 

Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 

 


