
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA CIOCĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.9/04.01.2020

P R O I E C T DE H O T A R Â R E
privind aprobarea utilizării în anul 2021, a excedentului bugetar înregistrat

pentru anul 2020,în bugetul local al comunei Ciocănesti,judetul Suceava

Consiliul Local al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarul comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava,înregistrat cu

nr.9 /04.01.2021;
- Raportul Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei comunei
Ciocăneşti, judeţul Suceava , inregistrat cu nr.7/04.01.2020,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,al.1,lit a,b si art. 70 ale Legii nr.273/2006,
privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioar,ale O.M.F.P nr.
3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului
bugetar al anului 2020;

În temeiul art.129,al.2,lit.b,al.4,lit.a si art.196,al.1,lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetar al anului
2020,înregistrat în bugetul local al comunei Ciocăneşti ,judetul Suceava,în valoare de
593.425,13 lei ,după cum urmează:

- pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu suma de 558.874,26 lei;

-pentru acoperirea golurilor de casa, aferente sectiunii de functionare,cu suma de

34.550,87 lei .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul
comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava în calitate de 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



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEŞTI
PRIMAR
NR.9/04.01.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021,a excedentului
bugetar al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciocanesti,pentru anul 2020

D-lor consilieri:
Art.58 ale Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările şi

completările ulterioare,reglementează modul şi procedura de utilizare a excedentului bugetar
al bugetului local ,inclusiv obligativitatea autorităţilor deliberative de a aproba prin
hotărâre,acest fapt. Astfel art.58 din din acest act normativ prevede:

"Excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, după
efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
prevăzute la art. 6 lit. a) şi a celor exceptate la art. 6 lit. b), precum şi a transferurilor
consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete se utilizează, în ordine, pentru:
a) rambursarea eventualelor împrumuturi restante; plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor
şi a altor costuri aferente acestora;
b) constituirea fondului de rulment.
(2) Disponibilităţile fondului de rulment sunt purtătoare de dobândă, se păstrează într-un
cont distinct, deschis pe seama fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, la unităţile teritoriale
ale Trezoreriei Statului, în afara bugetului local, şi pot fi utilizate temporar pentru acoperirea
golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi
pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului
bugetar.
(3) Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii din competenţa
autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în
interesul colectivităţii.
(4) Utilizarea fondului de rulment, în condiţiile alin. (2) şi (3), şi contul de execuţie al
acestuia se aprobă de autorităţile deliberative în afara bugetului local."

Drept urmare avînd în vedere prevederile legale,prezentate mai sus,este
necesar,aprobarea în şedinţa Consiliului local a unui proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii exercitiului bugetar al anului 2020, și aprobarea utilizării în anul 2021,a
excedentului bugetar al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciocanesti,pentru anul
2020, după cum urmează:

- pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu suma de 558.874,26 lei;

-pentru acoperirea golurilor de casă, aferente sectiunii de functionare,cu suma de

34.550,87 lei .

Primar,
Ciocan Radu
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Nr. 4 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 5.14 si a art. 58 alin. (1) lit. a) ,b) din Legea 273/2006, privind finantele

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare : Excedentul anual al bugetului

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, se reportează în exercițiul financiar

următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între

veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a)

Este necesara emiterea unei hotarari de consiliu local pentru aprobarea

utilizarii in anul 2021, a execedentului bugetar al anului 2020 in suma de 593.425,13

lei astfel:

- pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu suma de 558.874,26

lei;

- pentru acoperirea golurilor de casa, aferente sectiunii de functionare cu suma

de 34.550,87 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 5.14 din O.M.F.P.

3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea

exercitiului bugetar al anului 2020.

Întocmit,
Maxim Mihaela
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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 utilizării în anul
2021, a excedentului bugetar înregistrat pentru anul 2020,în bugetul local al comunei
Ciocănesti,judetul Suceava, analizând proiectul de hotarâre si documentatia anexă,cu
unanimitate de voturi:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotarăre privind aprobarea utilizării în anul 2021, a excedentului
bugetar înregistrat pentru anul 2020,în bugetul local al comunei Ciocănesti,judetul
Suceava

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