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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020
Consiliul Local al Comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, întrunit la lucrările şedinţei de
ordinare din luna ianuarie 2020;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Doljești, cât și referatul de
aprobare al primarului comunei nr. 424 din 19.01.2021, prin care propune aprobarea
utilizării excedentului bugetar al anului 2020;
- raportul compartimentului financiar-contabil nr. 425 din 19.01.2021;
- avizul favorabil dat de comisiile de specialitate ale Consiliului local Dolje ști,
județul Neamț;
În conformitate cu prevederile:
- art.58, alin.1, lit.b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin.4, lit.,,a”, , art.139 alin.(1), art.196 alin.(1), lit.a) și art..197,
alin.(1)-(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1._Se aprobă utilizarea sumei de 385 mii lei din excedentul bugetar al anului
2020, după cum urmează:
- 335 mii lei investiția ,,Înființare distribuție gaze naturale în comuna Doljești”;
- 50 mii lei investiția "Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale afectate
de calamități în comuna Doljești, județul Neamț".
Art. 2._Primarul comunei Doljești prin aparatul său de specialitate va duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3._Secretarul general al comunei va comunica, în copie, prezenta hotărâre
primarului, tuturor persoanelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Neamţ,
pentru controlul legalităţii.
INITIATOR,
PRIMAR,
LUNGU ALBERT

ROMÂNIA
COMUNA DOLJEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr.424 din 19.01.2021
REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020
Propunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre promovat în baza
referatului de specialitate întocmit de compartimentul financiar, contabilitate, impozite și
taxe locale înregistrat sub nr. din 19.01.2021.
Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.58,alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare
- Ordinul M.F.P. nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.
Compartimentul contabilitate propune spre aprobare Consiliului Local, utilizarea
excedentului bugetului local, reflectat incepând cu anul 2020, in contul
82.98.02"Excedent".
Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa
efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, se reporteaza in exercitiul
financiar urmator si se utilizeaza in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa;
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.
Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea utilizarii din excedentul
bugetului local, in suma de 385 mii lei pentru urmatoarele obiective de investiție:
335 mii lei investiția ,,Înființare distribuție gaze naturale în comuna Doljești”;
50 mii lei investiția "Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale
afectate de calamități în comuna Doljești, județul Neamț".
PRIMAR,
LUNGU ALBERT

ROMÂNIA
COMUNA DOLJEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr.425 din 19.01.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
al proiectului de hotărâre
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020
Subsemnata Adochiței Maria, inspector superior în compartimentul contabilitate,
financiar, impozite și taxe locale în cadrul Primăriei comunei Doljești prin prezentul raport
de specialitate va aduc la cunoștință următoarele:
Conform art. 58 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale care se referă
la Excedentul sau deficitul bugetar.
,,(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar,
pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) si a
transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor
restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor
autoritatilor deliberative, astfel:
a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita
disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de
functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar*)”.
Având in vedere necesitatea plății unor facturi reprezentând contravaloare situații de
lucrări, studii topo, geo și avize pentru investițiile ,,Înființare distribu ție gaze naturale în
comuna Doljești”, "Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale afectate de
calamități în comuna Doljești, județul Neamț".
Conform celor prezentate mai sus si referatul de aprobare al primarului localită ții
Doljești, se impune aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului 2020,
întrucât proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat.
INSPECTOR,
ADOCHIȚEI MARIA

