ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
_______________________________________________________________________
PROIECT nr. 1 din 8.01.2018
VIZAT
SECRETAR,
Bostan Ionel

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2017
Consiliul Local al comunei Bodești întrunit în şedinţă extraordinară;
Văzând expunerea de motive înregistrată sub nr. 101 din 8.01.2018, prin care
primarul comunei Barna Marinel propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2017;
Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 102 din 8.01.2018, prin care
Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale susţine aprobarea acoperirii
definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2017 ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit. a), ale art. 45 alin.2 lit. a) şi ale
art. 115 alin 1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare
înregistrat la data de 31 decembrie 2017 în cuantum de - 392.094,52 lei.
Art. 2. Primarul comunei Bodești prin Biroul contabilitate financiar, impozite și
taxe locale va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei Bodești va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.
Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI BODESTI
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 101 din 8.01.2018
Expunere de motive
asupra proiectului de Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2017
Ţinând cont de execuţia de casă a bugetului local la 31.12.2017, întocmită pe cele două
secţiuni bugetare (de funcţionare şi de dezvoltare), emisă de Trezoreria Piatra Neamţ;
Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în luarea unor măsuri în
vederea încheierii exerciţiului financiar şi a execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare este reglementată de:
1. OMFP 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2017, care menţionează:
Cap. V art. 5.13.1.2. alin. (1) pct. b) reîntregirea excedentului anului precedent cu

sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Această operaţiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe
bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma
corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 "Venituri ale
bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare
de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din
excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" în
contul 82.A.98.00.00 "Excedent al bugetului local";
2. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, care prevede:

"Art. 58 (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe
cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor 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 plăţilor
restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor
autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului
rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare
şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul ex erciţiului bugetar.
Considerând legală şi oportună propunerea de mai sus, solicit aprobarea proiectului de
hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de
31 decembrie 2017.
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI BODESTI
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 102 din 8.01.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2017
Văzând expunerea de motive nr. 101 din 8.01.2018 prin care Primarul Comunei
Bodești - d-nul Barna Marinel propune Consiliului Local aprobarea proiectului de
hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la
data de 31 decembrie 2017
Ţinând cont de execuţia de casă a bugetului local la 31.12.2017, întocmită pe cele
două secţiuni bugetare (de funcţionare şi de dezvoltare), emisă de Trezoreria Piatra
Neamţ;
Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în luarea unor măsuri în
vederea încheierii exerciţiului financiar şi a execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi
cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare este reglementată de:
1. OMFP 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, care menţionează:
Cap. V art. 5.13.3. alin. (1) pct. b) În situaţia în care secţiunea de

funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale,
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a
aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9
ianuarie 2018 inclusiv.
2. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, care
prevede:"Art. 58 (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea

exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor 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 plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor
şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de
funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul ex erciţiului bugetar.

Total cheltuieli 789.631,10 lei
Deficit secţiunea de dezvoltare - 392.094,52 lei
Conform pct. 5.13.2.2 lit. b din OMF 3244/2017 se realizează: 'reîntregirea
excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii principali
de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin
care se virează suma corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local
21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri
ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" în contul 82.A.98.00.00 "Excedent al bugetului local";
În urma închiderii conturilor de venituri si cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare,
după deducerea excedentului anului 2016 în valoare de 872.714,76 lei, rezultă un
deficit de 392.094,52 lei.
La sfârşitul anului 2017, excedentul total al bugetului local este de 594.741,15 lei,
din care propunem acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 392.094,52
lei.
Având în vedere competenţele Consiliului Local prevăzute de art.36 alin.(4) lit.a
din Legea 215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, considerăm că proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă
a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2017 poate fi
supus aprobării.
Propunem ca actul administrativ să fie comunicat Biroului Contabilitate, financiar,
impozite si taxe locale.

Șef birou,
Ec. Mioara Pascu

