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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea utilizării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2019 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. Primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, precum şi avizele Comisiilor pe domenii de specialitate nr.1,  

            Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, 

- OMFP nr. 3751/2019 , 

- H.C.L. nr. 1/17.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 

2019,  

- Raportul de specialitate nr. 6611/21.04.2020 al Serviciului Venituri, contabilitate, 

Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.4 , lit. a,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art.1 – Se modifică utilizarea sumei de 14.424.168,00 lei - excedentul anual al bugetului 

local, înregistrat la 31 decembrie 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor Secţiunii de dezvoltare 

a bugetului propriu pe anul  2020 şi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, astfel: 

-   2.407.006,00 lei –   sectiunea de functionare, 

- 12.017.162,00 lei –   secţiunea dezvoltare.  

 

Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituțiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 30.04.2020. 

Nr. 67. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                    FLORIN ZISU                                                       DR.JR.NICULINA PAROŞANU 
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PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea utilizării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2019 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. Primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, precum şi avizele Comisiilor pe domenii de specialitate nr.1,  

            Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, 

- O.M.F.P. nr. 3751/2019 , 

- H.C.L. nr. 1/17.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 

2019,  

Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin. 4 , lit. a,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art.1 – Se modifică utilizarea sumei de 14.424.168,00 lei - excedentul anual al bugetului 

local, înregistrat la 31 decembrie 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor Secţiunii de dezvoltare 

a bugetului propriu pe anul  2020 şi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, astfel: 

-   2.407.006,00 lei –   sectiunea de functionare, 

- 12.017.162,00 lei –   secţiunea dezvoltare.  

 

Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Inregistrat cu nr. 70/21.04.2020. 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

                                               IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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COMPARTIMENT/SERVICIUL/DIRECŢIA  - CBIT 

Nr.6611 din 21.04.2020 

 

                                                                                      VIZAT, 

                                                                                                            PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  rectificare BVC 2020 si modificare HCL privind utilizarea 

excedent 2019 

 TEMEIUL DE FAPT: (se vor detalia documentele – cerere, adresa oficiala, H.C.L., etc., 

după caz) 

1)  Avand in vedere referatele de necesitate atasate la prezentul, privind efectuarea unor 

cheltuieli din fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local, fond de rezerva care potrivit 

art.36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile  

ulterioare ,,se utilizeaza la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotarari ale 

consiliilor respective, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul 

exercitiului bugetar’’ este necesara rectificarea bugetului local prin virarea de credite de la 

cap.54.02.05 la cap.51.01.03 in cuantum de 100.000,00 lei.Astfel, va fi suplimentat cap.51.01.03 

cu suma de 100.000,00 lei reprezentand cheltuieli privind achizitia de masti protectie, manusi 

protectie, dezinfectant pentru maini, clor necesar dezinfectiilor  pe strazile principale ale orasului, 

servicii dezinfectie in locuri aglomerate si in scarile de bloc,in institutiile din subordinea primariei 

precum si hrana pentru persoanele carantinate conform prevederilor legale din perioada starii de 

urgenta. 

2) Ca urmare a modificarii sumelor in ceea ce priveste utilizarea excedentului inregistrat la 

finele anului 2019 ,propunem spre aprobare utilizarea  dupa cum urmeaza: 

-sectiunea de  functionare  -excedent 2.407.006,00 lei; 

-sectiunea de dezvoltare -excedent 12.017.162,00 lei conform dispozitiei nr.292/10.04.2020,  

atasata la prezentul.  

.   TEMEIUL DE DREPT: (se vor invoca prevederile legale ce stau la baza initierii proiectului 

de hotărâre) 

-Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare:, 
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art.19,pct.2 

-Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: (se vor descrie necesitatea şi obiectul proiectului 

de hotărâre, cu menţiunea expresă a prevederilor ce se propun a fi aprobate în şedinţa Consiliului 

Local) 

Necesitatea a fost mentionata la pct.1 al raportului; 

 REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor 

acte normative si  documente: 

-prevederile Decretului nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; 

-prevederile Ordonantelor Militare 1-9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-

19; 

-prevederile art.19,alin 2 si art.36,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 CONCLUZII ŞI PROPUNERI: 

 Propunere de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 prin aprobarea utilizarii 

din fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local a sumei de 100.000,00 lei pentru 

finantarea unor cheltuieli urgente aparute in cursul exercitiului bugetar. 

La partea de cheltuieli de functionare vor fi urmatoarele modificari: 

-la cap.51.01.03 titlul -bunuri si servicii se suplimenteaza cu suma de 100.000,00 lei reprezentand 

cheltuieli conform pevederilor legale din perioada starii de urgenta; 

-la cap.54.02.05 art.50.04-fondul de rezerva se reduce cu suma de 100.000,00 lei in vederea 

acoperirii cheltuielilor urgente aparute si necesare pentru prevenire a raspandirii COVID-19.              

     DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se face 

referire in contextul raportului) 

-Referatul nr.4727/13.03.2020; 

-Referatul nr.5263/23.03.2020; 

-Referatul nr.5267/23.03.2020; 

-Referatul nr.5399/25.03.2020; 
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-Referatul nr.5595/27.03.2020; 

-Referatul nr.5948/06.04.2020; 

-Referatul nr.5949/06.04.2020; 

-Dispozitia nr.292/10.04.2020. 

 

 

AVIZAT 

SECRETAR 

DR. JR. PAROSANU 

NICULINA 

AVIZAT, 

 

ŞEF SERVICIU/DIRECŢIE 

Valeanu Viorel 

ÎNTOCMIT, 

 

Inspector 

Enache Mioara 

 

 

 

 


