
ROMANIA
JIJ.DETUL NEAMT
COMUNAGIROV

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Nr.6/30.01.2019

privind aprobarea utilizlrii excedentului bugetului local rezultat la
incheierea exerciliului bugetar 201 8

Consiliul Local al Comunei Girov, judetul Neamt;

in baza prevederilor art. 13 si 58 din Legh nr.273l2O06 privind firantele publice locale cu
,modificirile gi completirile ulterioare si ale cap.I, puc.1.8 din Ordinului ministrului finanlelor publice
.nr.3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al
anului 20 I 8,' Analizdnd Expunerea de motive nr. 51215.01.2019 9i Raportul de specialitate nr.510i

:15.01.2019 la proiectul de hot6r'are privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetului local rezultat la
,ftrcheierea exerciliului bugetar 201 7.

,, in baza prevederilor art.36, al.(4), lit."a" coroborat cu art. a5, al.(2),lit."a" din Legea nr.21512001,
: privinci administraliei publice locale - republicata, cu completarile 9i modificdrile ulterioare

HOrARAgrr:

Art. 1.Se aprobd utiiizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exerciiiului
'ibugetar al anului 2018, in cuantum de 1.538.074,45lei, ca surs[ de finanlare pentru:

- cheltuielile secliunii de dezvoltare aferenti bugetului local pe ar:i,2019, in limita
angaj amentelor legale aprobate.

-pentru acoperirea tempomra a golului de casa provenite din decalaje intre veniturile si

cheltuielile sectiuni de firnctionare si dezsoltare in anul curent.
-pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectinilor de functionare si dezvoltare,

dupa caz la sfarsitul exercitiului bugetar.
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirriri se incredinleaz6

Primarul comunei prin Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate.
Art.3. Prezenta se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Neamt in vederea exercitarii

controlului de legalitate, Biroului financiar-contabil si pe pagina de rveb a unitati pentru luare la
cunostinta si conformare.

Avizeaza
Secretar,

j
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Comunei Girov
.512 din 15.01.2019

EXPI]NERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirdre privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetului local rezultat la incheierea
exerciliului bugetar 201 8

in conformitate cu Ordinul ministrului finan1elor publice nr. 3809/2018 din 18 decembrie 2018
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2018
In urma stabilirii rezultatului execqiei bugetului local pe aaul 2018, a reanltat un EXCEDENT

bugetului local in cuantum de 1.538.074.45 lei, sumi confirmati de c6tre Trezoreria mgnicipiului
potrivit extrasului de cont 8249800002613141131.12.2018, ce ii anexez in xerocopie.

Avdnd in vedere faptul cd la nivelul Comunei Girov - Consiliul Local al comunei Girov se alld
derulare obiective de investitii aferente secliunii de dezvoltare demarate in exerciliul bugatar in anul
18 gi pentru care termenul de finalizare este prevazut pe parcursul exerciliului bugetar al anului 2019,

qi programelelproiectele care vor fi aprobate in bugetul local pe anul 2019, sejustificl
excedentului rezultat la incheierea exerciliului bugetar 2018 ca gi sursl de finanlare a
or secliunii de dezvoltare.

in conformitate cu prevederile Legii m.21512001 - legea administraliei publice locale
licatd" art.36, alin.(2) lit.b) qi alin.(4), prin care consiliul local, aprobd" la propunerea primarului.
local, viririle de credite, modul de utilizare arezervei bugetare gi contul de ilcheiere a

i bugetar qi a(63 alin.(l) lit.b) qi c) 9i alin.(4) lit.a) qi lit.b), precum gi ale art.45 alin.(l) prin
in exercitarea atribuliilor ce ii revin consiliul iocal adopt[ hotiirAri cu votul majoritilii membrilor

i, in afard de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare gi fimclionare a consiliului
o alta majoritate,

PROPUNEM
Proiectului de hotdrAre privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetului local rezultat la
exerciliului bugetar 201 8



Fianaciar-contabil
10 din 15.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotlrdre privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetului local

exerciliului bugetar 201 8

incheierea

in conformitate cu Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 3809/2018 din 18 decembrie 2018
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2018
in urma stabilirii rezultatului execuliei bugetului local pe anul 2018, a rezultat un EXCEDENT

bugetului local in cuantum de 1.538.074.45 lei. sum6 confirmatd de cdtre Trezoreria municipiului
Neamt potrivit extrasului de cont 8249800002613141131.12.2018, ce il anexez in xerocopie.
Potrivit prevederilor art.58 al Legii nt.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile

completdrile ulterioare, "(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exerciliului
pe cele dou6 secliuni, dupi efectuarea regularizirilor in limita sumelor defalcate din unele

ituri ale bugetului de stat prevdzute la art.6 lit a), a celor exceptate la at.6 lit.b) qi a transferurilor
bugetul de stat sau din alte bugete, precum qi dupi achitarea pl6lilor restante, se repo4eazl in

ul financiar urmitor qi se ttilizeazi. in baza hotlrdrilor autoritafllor deliberative, astfel:
a) ca sursd de finantare a cheltuielilor secliunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea tempomre a golurilor de casi provenite din decalajele intre veniturile gi

secliunilor de funclionare qi dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in
apliclrii prevederilor lit. a);

c) pentru acoperirea definitivl a eventualelor deficite ale secliunilor de funclionare qi dezvoltare
caz, la sfArgitul exerciliului bugetar."

AvAnd in vedere faptul cE la nivelul Comunei Girov - Consiliul Local al comunei Girov se afld
derulare obiective aferente secliunii de dezvoltare demarate in exerciliul bugatar 2018 Si pentru care

de finalizare e$e prevdzut pe parcursul exerciliului bugetar 2019, precum gi

iectele care vor fi aprobate in bugetul local pe anul 2019, se justific6 utilizarea
i rezultat la incheierea exerciliului bugetar 2018 ca qi sursi de finanJare a cheltuielilor

rurii de dezvoltare.
Pentru sustinerea celor de mai sus anexam in xercopie dupa extrasul contului privind excedentul

ui la 31.i2.2018.
in conformitate cu prevederile Legii nr.21512001 - legea administraliei publice locale

republicatS, art.36, alin.(2) lit.b) 9i alin.( ), prin care consiliul local, aprobS, 1a propunerea primarului,
local, vir6rile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare qi contul de incheiere a

i bugetar gi art.63 alin.(l) lit.b) qi c) qi alin.(4) iit.a) gi lit.b), precum qi ale art.45 alin.(l) prin
in exercitarea atribuliilor ce ii revin consiliul local adopti hotdrfi cu votul majoritAlii membrilor
rnti, in afarA de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare gi fi,rnc{ionare a consiliului
o alt?i majoritate,

Aprobarea Proiectulur de hotarare p.i"ird "1.$:": Yrtil*, excedentului bugetului tocal rezultat la
incheierea exercliului bugetar 2/1 8
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