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Nr.8/04.01.2020

P R O I E C T DE H O T A R Â R E
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului,sectiunilor de dezvoltare si

functionare, în bugetul local al comunei Ciocanesti,judetul Suceava,la sfârsitul
exercitiului bugetar al anului 2020

Consiliul Local al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava,inregistrat cu

nr.8/04.01.2021,ca instrument de motivare a initierii proiectului de hotarăre;
-Raportul Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei comunei

Ciocăneşti, judeţul Suceava,nr.7/04.01.2020care justifică legalitatea si oportunitatea
promovării proiectului de hotarâre, precum şi,

-Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei gospodărire comunală, protecţia mediului turism şi agricultură;

-Hotarârea Consiliului local al comunei Ciocanesti nr.7/06.02.2020 privind aprobarea
bugetului local al comunei Ciocanesti pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. c), art. 58 alin. (1^4) si art.70 ale
Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare si prevederile pct. 5.16.3 (1) din O.M.F.P nr. 3155/2020 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020;

În temeiul art.36, al.2, lit.b, al.4, lit.a,d şi art.45, al.1,2, din Legea nr.215/2001, a
administraţiei publice locale ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Aprobă acoperirea definitivă a deficitului sectiunilor de dezvoltare si

functionare,în bugetul local al comunei Ciocăneşti,judetul Suceava,la sfârsitul exercitiului
bugetar al anului 2020,cu suma de 122.308,54 lei,din excedentul bugetar înregistrat ,după
cum urmează:

-deficitul sectiunii de dezvoltare în valoare de 107.491,74 lei se acoperă din

execedentul anilor precedenti in valoare de 715.733,67 lei;

-deficitul sectiunii de functionare în valoare de 14.816,80 lei se acoperă din

execedentul anilor precedenti in valoare de 715.733,67 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul
comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava -ordonator principal de credite prin Compartimentul
Financiar Contabil, din cadrul Primăriei comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava.

Initiator,Primar Avizează,
Ciocan Radu Secretar comună,

Albotă Viorel-Petru



R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA CIOCĂNEŞTI
P R I M A R

Nr. 8/04.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe

anul 2020 a secţiunii de dezvoltare si sectiunii de functionare,in bugetul local al

comunei Ciocanesti, din excedentul bugetar al anilor precedenti

Analizând prevederilor art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind

finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, ale OMFP nr.

3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea

exerciţiului bugetar al anului 2020, 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

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 hotărârii autorităţii deliberative, astfel:

- ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

- 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);

- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de

funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

Totodată, conform Legii 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat

către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din

fonduri externe nerambursabile post-aderare, rămase neutilizate la finele

exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul

următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în

cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.

Conform Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului

bugetar „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 secţiunea de dezvoltare, după caz, până la data
de 8 ianuarie 2021”

Pentru aceste considerente propun Consiliului local Ciocanesti să dezbată şi

să adopte proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens,cu următoarea reglementare:
-deficitul sectiunii de dezvoltare în valoare de 107.491,74 lei se acoperă din

execedentul anilor precedenti in valoare de 715.733,67 lei;

-deficitul sectiunii de functionare în valoare de 14.816,80 lei se acoperă din

execedentul anilor precedenti in valoare de 715.733,67 lei.

PRIMAR,

Ciocan Radu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA CIOCĂNEŞTI
COMPATIMENT FINACIAR-CONTABIL
Str. Principală, nr.39, Cod poştal 727120

Tel/fax: 0230/578135, p_ciocanesti@yahoo.com

Nr. 7 din 04.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere, ORDIN Nr. 3155/2020 din 15 decembrie 2020 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului

2020 punctul 5.16.3 (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local si a

art. 58 alin. (1) lit. c), art. 58 alin. (1^4) din Legea 273/2006, privind finantele publice

locale cu modificarile si completarile ulterioare in situaţia în care secţiunea de

funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă

definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi pe baza hotărârilor

autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului principal de credite sau

persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, după caz .

Se impune acoperirea definitiva a deficitului bugetului local in valoare de

122.308,54 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenţi astfel:

-deficitul sectiunii de dezvoltare pentru anul 2020 in valoarea de 107.491,74 lei

se acopera din execedentul anilor precedent in valoare de 715.733,67 lei;



-deficitul sectiunii de functionare pentru anul 2020 in valoarea de 14.816,80 lei

se acopera din execedentul anilor precedent in valoare de715.733,67 lei;

Mentionez ca HCL pentru aprobarea celor mentionate mai sus trebuie depusa

la Trezoreria Municipiului Vatra Dornei, pana la data 08.01.2021, in vederea

efectuarii operatiunilor de trezorerie conform punctul 5.16.3 din O.M.F.P.

3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea

exercitiului bugetar al anului 2020.

Întocmit,
Maxim Mihaela

ROMÂNIA
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COMUNA CIOCĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat
al comunei gospodărire comunală, protecţia mediului turism şi agricultură,constituită
in conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,întrunită în
sedință de lucru,in data de 5 ianuarie 2020,

urmare a comunicării proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului,sectiunilor de dezvoltare si functionare, în bugetul local al comunei
Ciocanesti,judetul Suceava,la sfârsitul exercitiului bugetar al anului 2020,

analizând proiectul de hotarâre si documentatia anexă,cu unanimitate de voturi:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotarăre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului,sectiunilor de
dezvoltare si functionare, în bugetul local al comunei Ciocanesti,judetul Suceava,la

sfârsitul exercitiului bugetar al anului 2020

Presedinte comisie, Secretar comisie,
Moldovan Ionică-Radu Scheul Marcel
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