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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 1 din data: 13.02.2017 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni,la sfârșitul  

exercițiului bugetar al anului 2016 
Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă extraordinară la data de 

15.02.2017 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 377/13.02.2017  a  Primarului  Comunei Socodor; 

- analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.376 din 13.02.2017 prin care 

compartimentul contabilitate  propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni, 

la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2016; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- contul de execuţie întocmit de Trezoreria Chişineu Criş la data de 31 decembrie 2016;   

- prevederile art.13, art.58 alin.(1) și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele            

publice locale, actualizată;  

- cap.V pct.5.13 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2890/21.12.2016 - pentru 

aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 

- prevederile art.36 alin.4 lit.a), și ale art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația public locală republicată și actualizată.           

În temeiul art. 45 alin (1)   din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, la sfârșitul 

exercițiului bugetar al anului 2016 cu suma de  2.747.420,40  lei din excedentul bugetar  

rezultat în anul anterior. 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi se  duce 

la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro 

şi se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ. 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,      Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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Nr.  înregistrare: 377 din 13 .02.2017 

 

CABINET PRIMAR 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotărâre                                        

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni,la sfârșitul 

exercițiului bugetar al anului 2016 

 

                Potrivit cap.V, la pct.5.13.3, alin. (1) lit.(b) din Ordinul Ministrului 

Finanțelor Publice nr.2890/21.12.2016 - pentru aprobarea normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016, consiliile 

locale  au obligația de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă 

din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și/sau 

dezvoltare, după caz. 

Având în vedere prevederile legislației în vigoare corelate cu rezultatul 

execuției bugetare a Consiliului local Socodor la data de 31 decembrie 2016, 

atât la secțiunea de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare propun 

acoperirea deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.747.420,40 lei din 

excedentul anilor precedenți. 

 

 

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr.376 din 13 februarie 2016 

Raport de specialitate                                                                                     

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni,la sfârșitul 

exercițiului bugetar al anului 2016 

          Potrivit art.13 din Legea finanțelor publice locale(actualizată) nr.273/2006 

         “Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului 

respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.” 

           Totodată la Cap.V pct. 5.13.2.1 din Ordinul Ministrului Finanțelor 

Publice nr.2890/21.12.2016-pentru aprobarea normelor metodologice  privind 

încheierea exercițiului bugetar  al anului 2016 se precizează: 

    “Conturile de venituri și de cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare se închid prin 

contul de exedent al secțiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secțiunii 

de dezvoltare”, după caz, astfel: 

     -prin contul 82.A.98.97.00” Excedent al secțiunii de dezvoltare” în situația în 

care totalul veniturilor secțiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor 

evidențiate în 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 secțiunii de dezvoltare” și 21.A.40.14.00 

”Venituri ale bugetelor locale”-Sume din  excedentul bugetului local utilizate 

pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” este mai mare decât 

cheltuielile secțiunii de dezvoltare; 

    -prin contul 82.A.99.97.00 ”Deficit al secțiunii de dezvoltare” , în situația în 

care totalul veniturilor secțiunii de dezvoltare,după deducerea sumelor 

evidențiate în 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 secțiunii de dezvoltare”și 21.A.40.14.00 

”Venituri ale bugetelor locale-Sume din excedentul bugetului local utilizate 

pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare”este mai mic decât 

cheltuielile secțiunii de dezvoltare. ” 
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                      În ceea ce privește operațiunile privind încheierea conturilor de 

venituri și cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare la pct. 5.13.2.2 lit.b din Ordinul 

2890/2016 se precizează faptul că una dintre operațiunile pentru închiderea 

conturilor de cheltuieli ala secțiunii de dezvoltare presupune: 

”reântregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din 

acesta, în cursul anului 2016, pentru acoperirea golurilor temporare de casă 

ale secțiunii de dezvoltare și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare. Această operațiune se efectuează de ordonatorii principali de credite 

ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OTP), 

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 secțiunii de 

dezvoltare” și 21.A.40.14.00 ”Venituri ale bugetelor locale –Sume din 

excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare” ,  în contul 82.A.98.00.00 ”Excedent al bugetului local ”; 

Având în vedere prevederile legislației în vigoare corelate cu rezultatul 

execuției bugetare a Consiliului local Socodor la data de 31 decembrie 2016, 

atât la secțiunea de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare propun 

acoperirea deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.747.420,40 lei din 

excedentul anilor precedenți. 

  

Contabil, 

Ilieși Brigitta 

 


