ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
P R O I E C T nr. 5 din 23.01.2019

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

HOTARARE
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2019

Având în vedere prevederile:
- art. 58 alin. (14) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- Capitolul V 'Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice
unităţilor administrativ - teritoriale' , punctul 5.17.3. alin. (1) și (2) din Ordinul
nr. 3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2019.
Văzând referatul de aprobare a primarului comunei Bodești cu nr. 428 din
23.01.2020 și raportul de specialitate cu nr. 429 din 23.01.2020 a Biroului
contabilitate financiar, impozite și taxe locale;
In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) litera a) si ale art. 139 alin. (3),
litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul
Administrativ,

Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare
înregistrat la data de 31 decembrie 2019 în cuantum de - 992.615,09 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
dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate.
Initiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 428 din 23.01.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a

deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie
2019
Ţinând cont de execuţia de casă a bugetului local la 31.12.2019, întocmită pe cele două
secţiuni bugetare (de funcţionare şi de dezvoltare), emisă de Trezoreria Piatra Neamţ;
Oportunitatea promovării proiectului de dispoziției 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 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2019, care menţionează:
Capitolul V 'Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor
administrativ - teritoriale' , punctul 5.17.3.:
- alin. (1):
- litera a) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local a) În situaţia în

care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se
preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă,...
- litera b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare
înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor
precedenţi, până la data de 9 ianuarie 2020 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c)
sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
- alin. (2) Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului
principal de credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, după caz, unităţile
Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor
respective, pe bază de notă contabilă, ....
sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14) Acoperirea definitivă la sfârşitul anului, a
eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, se poate face în
baza dispoziţiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste
atribuţii, atunci când deficitul rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar, este mai mic sau egal cu
sumele aprobate în baza hotărârilor autorităţilor deliberative pentru destinaţiile prevăzute la
alin. (1) lit. a) şi b).
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.
- art. 58 alin. (14) Acoperirea definitivă la sfârşitul anului, a eventualelor deficite ale
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziţiei
ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, atunci
când deficitul rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele
aprobate în baza hotărârilor autorităţilor deliberative pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1)
lit. a) şi b).

Prin dispoziția nr. 6 din 9.01.2020 a fost aprobat acoperirea definitivă a
deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2020, întrucât
deficitul bugetului local al comunei Bodești se încadrează în prevederile art. 58 alin. (14) din
Legea 273/2006 fiind sumele aprobate în baza hotărârilor Consiliului local pe parcursul
exercițiului bugetar.

În urma închiderii conturilor de venituri si cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, după
deducerea excedentului anului 2018 în valoare de 1.740.285,80 lei, rezultă un deficit de
992.615.09 lei.
La sfârşitul anului 2019, excedentul total al bugetului local este de 806.294,29 lei, din
care propunem acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 992.615,09 lei.
Avand in vedere cele prezentate mai sus si pentru conformitate cu actele normative
enumerate mai sus, supunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare privind
aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31
decembrie 2019.

Primar,
Marinel BARNA
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Nr. 429 din 23.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie
2019
Ţinând cont de execuţia de casă a bugetului local la 31.12.2019, întocmită pe cele două
secţiuni bugetare (de funcţionare şi de dezvoltare), emisă de Trezoreria Piatra Neamţ;
Oportunitatea promovării proiectului de dispoziției 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 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2019, care menţionează:
Capitolul V 'Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor
administrativ - teritoriale' , punctul 5.17.3.:
- alin. (1):
- litera a) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local a) În situaţia în

care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se
preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă,...
- litera b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare
înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor
precedenţi, până la data de 9 ianuarie 2020 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c)
sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
- alin. (2) Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului
principal de credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, după caz, unităţile
Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor
respective, pe bază de notă contabilă, ....
sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14) Acoperirea definitivă la sfârşitul anului, a
eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, se poate face în
baza dispoziţiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste
atribuţii, atunci când deficitul rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar, este mai mic sau egal cu
sumele aprobate în baza hotărârilor autorităţilor deliberative pentru destinaţiile prevăzute la
alin. (1) lit. a) şi b).
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.
- art. 58 alin. (14) Acoperirea definitivă la sfârşitul anului, a eventualelor deficite ale
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziţiei
ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, atunci
când deficitul rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele
aprobate în baza hotărârilor autorităţilor deliberative pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1)
lit. a) şi b).
Prin dispoziția nr. 6 din 9.01.2020 a fost aprobat acoperirea definitivă a
deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2020, întrucât
deficitul bugetului local al comunei Bodești se încadrează în prevederile art. 58 alin. (14) din
Legea 273/2006 fiind sumele aprobate în baza hotărârilor Consiliului local pe parcursul
exercițiului bugetar.

În urma închiderii conturilor de venituri si cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, după
deducerea excedentului anului 2018 în valoare de 1.740.285,80 lei, rezultă un deficit de
992.615.09 lei.
La sfârşitul anului 2019, excedentul total al bugetului local este de 806.294,29 lei, din
care propunem acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 992.615,09 lei.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si pentru conformitate cu actele normative
enumerate mai sus, consider că este legal și oportul aprobarea de către Consiliul local a
proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare
înregistrat la data de 31 decembrie 2019.

șef birou,
Mioara PAȘCU

