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ROMÂNIA                                                                                                PROIECT,                    

JUDEŢUL GORJ                                                                                     AVIZAT:  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,                        
                                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU   
 

 

 

HOTĂRÂRE  
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local  

a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2016 

 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații 

externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative; 

- Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 2890/21.12.2016; 

- Adresa U.A.T.-Judeţul Gorj nr. 126/05.01.2017 privind deficitul secțiunii de dezvoltare înregistrat la 

31.12.2016; 

- Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.12.2016, emis de Trezoreria Municipiului Târgu 

Jiu; 

 

În baza prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  

republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare înregistrat în anul 2016 în sumă de 1.600.076,32 lei. 

Art. 2  Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, ce va fi comunicată Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Gorj.   

          

 
                        PREŞEDINTE,                                                          

                COSMIN-MIHAI POPESCU                                      CONTRASEMNEAZĂ:          

                                                                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

Nr.________ 

Adoptată în şedinţa din________  

cu un număr de________voturi, 

din totalul numărului de consilieri judeţeni în funcţie. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE  

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local  

a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2016 

 

 

 
În conformitate cu prevederile: 
 

 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/21.12.2016, 

 

propunem acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare înregistrat în anul 2016 în sumă de 1.600.076,32 lei. 

 

Art.58 din Legea  nr. 273/2006, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, precizează 

că: ,,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 hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel:  

   a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;  

   b) 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);  

   c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, 

după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”.  

 

În anul 2016, din excedentul înregistrat la finele anului 2015, în sumă de 20.334.600 lei, a 

fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 1/29.01.2016, modificată pe parcursul anului 

prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 46/31.03.2016, repartizarea sumei de 1.622.870 lei ca 

sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții a 

căror necesitate a apărut pe parcursul execuției bugetare și a sumei de 18.711.730 lei pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare în anul curent. 

 Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2890/21.12.2016, punctul 5.13 cu 

referire la stabilirea rezultatului execuției bugetului local, precum şi Contul de execuţie al bugetului 

local la data de 30.12.2016 emis de Trezoreria Municipiului Târgu Jiu, a rezultat că, după deducerea 

sumelor evidenţiate în contul de venit 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale – Sume din 

excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”, în 

cuantum de 1.622.870 lei, această secțiune a înregistrat deficit în sumă de 1.600.076,32 lei, ce 

propunem a fi acoperit definitiv din excedent.  
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Considerând că proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului 

local a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2016 respectă prevederile legislației în 

vigoare şi răspunde cerinţelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

 

 

 
       DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, 

                                                DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE,    

 

    DIRECTOR EXECUTIV,          DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,            DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 

           Stricescu Daniela                       Bajmatără George-Cosmin            Giurgiulescu Ileana-Claudia 

                                                                                           

 

                                                                                                                                    

            Vizat de legalitate,                          

  Direcţia juridică şi dezvoltarea                   

    capacităţii administrative,                                                                                    ŞEF SERVICIU,                                                  

     DIRECTOR EXECUTIV,                                                                Buget, finanţe şi contabilitate publică,                                                                                                                      

             Marcău Costel                                                                                               Ungureanu Victoria 

 

                                                                                                                                             

                       

 
                                                                                                                                 ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                                               Trotea Maria-Luminiţa 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local  

a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2016 

 

 

 
 

În conformitate cu prevederile: 
 

 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/21.12.2016, 

 

se propune acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare înregistrat în anul 2016 în sumă de 1.600.076,32  lei. 

 

Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2016, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/21.12.2016, punctul 5.13 cu 

referire la stabilirea rezultatului execuției bugetului local, precum și Contul de execuție al bugetului 

local la data de 30.12.2016 emis de Trezoreria Municipiului Târgu Jiu, a rezultat că, după deducerea 

sumelor evidențiate în contul de venit 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale – Sume din 

excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”, în 

cuantum de 1.622.870 lei, această secțiune a înregistrat deficit în sumă de 1.600.076,32 lei, ce se 

propune a fi acoperit definitiv din excedent.  

Considerând că proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului 

local a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2016 respectă prevederile legislației în 

vigoare şi răspunde cerinţelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, se propune aprobarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

                  
 

 
 

 

                              

PREŞEDINTE, 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
COSMIN-MIHAI POPESCU  

 


