
 
 

Proiect de hotărâre 
privind utilizarea unei sume de 200.000 lei din excedentului anual al bugetului local, rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar 2019, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 
provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunii de funcţionare 

 
  Având în vedere: 

- referatul de aprobare a Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume de 200.000 
lei din excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019, 
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile si 
cheltuielile secţiunii de funcţionare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 
  Ţinând cont de prevederile: 
 - art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36, alin.(2), lit.”b” şi alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 
  În temeiul: 
 - art. 129, alin (2), lit. b), alin (4) lit. a), şi ale art. 196 alin. 1 lit a) din O.U.G. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 – Se aprobă utilizarea unei sume de 200.000 lei din excedentului anual al 
bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019, pentru acoperirea temporară 
a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunii de 
funcţionare. 
 Art.2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl. primar şi dl. 
contabil. 
 
 

                                                                      Primar U.A.T. Comuna ŞINCAI, 
                                                                              Grigore HUZA          

 
 
 
Avizat, 
Secretar General, 
Suciu Ludovica Emilia 
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Referat de aprobare 
 

la Proiectul de hotarare privind utilizarea unei sume de 200.000 lei din excedentului anual 

al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019, pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile 

secţiunii de funcţionare 

 

 

Având în vedere prevederile articolului nr.58, alin (1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora, 

excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar poate fi 

utilizat, în baza hotărârilor autorităților deliberativ, pentru acoperirea temporara a golurilor 

de casă provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si 

dezvoltare în anul curent.  

Urmare a aprobării cu întârziere a legii bugetului de stat pentru anul 2020 şi de 

asemenea neaprobării bugetului local al Comunei Şincai pe anul 2020, există posibilitatea 

ca veniturile realizate să nu acopere necesarul de cheltuieli care trebuie decontate până 

la aprobarea bugetului (decontarea salariilor şi a celtuielilor curente) astfel se impune 

aprobarea acoperirii acestor posibile decalaje dintre venituri și cheltuieli prin utilizarea 

temporară a unei sume de 200.000 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar 2019.  

Ţinând seama de cele de mai sus, propunem consiliului local aprobarea utilizării 

unei sume de 200.000 lei din excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar 2012, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunii de funcţionare.  

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.  

 
 
 
Primar U.A.T. Comuna Şincai 
Grigore HUZA 
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Raport al compartimentului financiar contabil la Proiectul de 

hotărâre privind utilizarea unei sume de 200.000 lei din 

excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar 2019, pentru acoperirea temporară a golurilor 

de casă provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile 

secţiunii de funcţionare 

 

Ţinând seama de prevederile articolului nr.58, alin (1) din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform cărora, 

excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar poate fi utilizat, în baza hotărârilor 

autorităților deliberativ, pentru acoperirea temporara a golurilor 

de casă provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile 

secțiunilor de funcționare si dezvoltare în anul curent.  

Având în vedere faptul că datorită adoptării cu întârziere a 

legii bugetului de stat pentru anul 2020 şi de asemenea 

neaprobării bugetului local al Comunei Şincai pe anul 2020, există 

posibilitatea ca veniturile realizate să nu acopere necesarul de 

cheltuieli care trebuie decontate până la aprobarea bugetului 

(decontarea salariilor şi a celtuielilor curente) astfel se impune 

aprobarea acoperirii acestor posibile decalaje dintre venituri și 

cheltuieli prin utilizarea temporară a unei sume de 200.000 lei 

din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar 2019. 

 

                                                                 

Intocmit, 

Contabil 

Dan Cristian ONAC 


