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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

 

PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2020 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.01.2021,  

 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: 

− Nota de fundamentare nr. 21220/15.12.2020 a Serviciului Venituri, contabilitate, 

− art.58,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Ordinul M.F.P.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

incheierea exercițiului bugetar al anului 2020. 

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.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – (1)Se aprobă utilizarea sumei de 7.527.668,24 lei - excedentul anual al bugetului 

local, înregistrat la 31 decembrie 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor Secţiunii de dezvoltare 

a bugetului propriu pe anul  2021 şi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă. 

 (2) Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2021  finanţate din excedentul bugetar al anului 

2020, conform anexei – parte integrantă la prezenta. 

 

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. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ___ voturi împotrivă, ___ 

abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi ___________. 

Nr. _______ 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

                                                         VIZAT, 

                                                 SECRETAR GENERAL 

                                                 DR.JR.PAROŞANU NICULINA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

 

 

 

Nr. 49/06.01.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului  

bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2020 

 

 

 

            Având în vedere Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale şi vazand structura 

excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2020 în sumă de 7.527.668,24 lei, propun 

utilizarea acestuia în anul 2021 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare si pentru 

acoperirea temporara a golurilor de casă. 

Propun , de asemenea, aprobarea listei de investiţii pentru anul 2021 finanţate din 

excedentul bugetar al anului 2020. 

 

  

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

 

 

 

SERVICIUL VENITURI, CONTABILITATE  

Nr.21220 din 15.12.2020 

 

                     VIZAT, 

                    PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

Nota de fundamentare  

privind folosirea excedentului ce va fi inregistrat la sfarsitul anului bugetar 2020 

 

 

Urmarind dezvoltarea durabila a orasului in anul 2021, investitiile vor ocupa o pondere mare in 

cadrul bugetului, majoritatea obiectivelor fiind cele pe fonduri europene a caror contracte de finantare 

au fost semnate in 2018 si 2019  si sunt in derulare, cat si altele care vor sta la baza depunerii unor noi 

cereri de finantare in perioada urmatoare , si  

avand in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, art.58,alin.1, lit.a 

cu privire la folosirea excedentului ca sursa  de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare,  se 

propun urmatoarele obiective: 

-  Servicii de elaborare SF/DALI pentru proiectul ,,Imbunatatirea mediului urban prin executarea 

de lucrari de amenajare a unor zone in vederea reducerii riscului de inundatie in oras 

Techirghiol''; 

- Servicii de elaborare SF/DALI pentru proiectul ,,Extindere zona de agrement cu  pista de 

biciclisti pe malul lacului Techirghiol''; 

- Servicii de intocmire documentatie tehnica-proiectare si asistenta din partea proiectantului 

privind obiectivul de investitii,,Construire parc auto pentru Directia de Gospodarie Comunala''; 

- Servicii de intocmire documentatie tehnica-proiectare si asistenta tehnica din partea 

proiectantului privind obiectivul de investitii ,,Reabilitare, anvelopare si consolidare imobil 

Primarie Oras Techirghiol'' 

- Servicii de proiectare si executie a lucrarilor privind obiectivul ,,Extindere retea de iluminat 

public in orasul Techirghiol, jud.Constanta'' Etapa a I-a; 

- Lucrari inlocuire parchet si linoleum corp C7 din cadrul unitatii de invatamant   Liceul Emil 

Racovita Techirghiol; 

- Servicii privind realizarea de studii de mediu pentru PUG; 

- Etapa finala PUG; 

- Studiu istoric general PUG; 

- Cofinantare proiecte. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

 

 

              Obiectivele enumerate mai sus vor avea ca sursa de finantare excedentul ce va fi inregistrat la 

sfarsitul anului bugetar 2020. 

Anexam la prezenta nota ca parte integranta  anexa detaliata ce cuprinde obiectivele propuse 

a fi finantate din excedent. 

 

AVIZAT, 

ŞEF SERVICIU 

Valeanu Viorel 

 ÎNTOCMIT, 

Inspector  

Enache Mioara 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

 

 

NR.  66  /06.01.2021                                                                                             APROBAT, 

                                                                                                                                PRIMAR,                                                                                                             

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

R A P O R T 

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului bugetar  

înregistrat la data de 31.12.2020 

 

 

           In conformitate cu prevederile cap.V, alin.5.16.3.,  lit.b din Normele metodologice privind 

incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice 

nr.3155/15.12.2020, in situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare 

înregistrează deficit, aceasta se acopera definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenti , 

pana la data de 8 ianuarie 2021 inclusiv, potrivit prevederilor art.58 alin.1,lit.c sau potrivit prevederilor 

art.58 alin.1.4, dupa caz, din Legea nr.273/2006 potrivit finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Analizand executia bugetului local la data de  31.12.2020, emisa in 4 ianuarie 2021, se constata 

un deficit final de 6.896.500,17 lei dupa cum urmeaza:  

- sectiunea de functionare a prezentat un excedent de 1.669.541,28 lei; 

- sectiunea de dezvoltare a  prezentat un deficit de     8.566.041,45 lei. 

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 ,art.58, alin.1(4) privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMFP nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020, acoperirea definitiva la sfarsitul 

anului , a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz,se poate face in 

baza dispozitiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei careia i s-au delegat aceste atributii. 

In acest sens propunem spre aprobare acoperirea definitiva  a deficitului bugetar pe anul 2020 

din excedentul bugetului local al anului 2019 dupa cum urmeaza: 

-pentru sectiunea de dezvoltare cu suma de 8.566.041,45 lei. 

                                                                   

                      

                    Vizat legalitate,                                               Sef serviciu venituri -contabilitate, 

                DR.JR.Parosanu Niculina                                                 Valeanu Viorel                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                            Intocmit, 

                                                                                                                        Enache Mioara 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

 

 

   NR.  67 /06.01.2020                                                                                                                               

                                                                                                    APROBAT, 

                                                                                                                        PRIMAR,                                                                                               

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

Raport 

 de specialitate privind  aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2020  

 

 

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.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 

exercițiului bugetar al anului 2020. 

 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 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 sarsitul exercitiului bugetar. 

 Excedentul bugetului local constituit la finele anului 2020 este in suma de 7.527.668,24 

lei. 

 Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea utilizarii excedentului bugetului local 

ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare cat si pentru acoperirea temporara a 

golurilor de casa. 

 

 

                   Vizat legalitate,                                                      Sef Serviciu venituri -contabilitate , 

           DR.JR.Parosanu Niculina                                                                        Valeanu Viorel 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

Intocmit, 

                                                                                                                                           

Enache Mioara 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

 
   Propunere obiective de investitii pe anul 2021     

           

CAP.65-INVATAMANT         lei 

Nr. 

crt. 
Denumirea proiectului Faza  

Direcţia 

care 

derulează 

Valoare 

totală  

Decontat 

pâna la 

31.12.2020 

Rest de 

plată  

Total 

alocatie 

2021, din 

care: 

Proiecte 

FEN 

2014-

2020 

Bugetul 

de stat 

Buget 

local 

1 Lucrari inlocuire parchet si linoleum corp C7           160000 0 0 160000 

  Total:           160000 0 0 160000 
           

           

CAP.70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA         lei 

Nr. 

crt. 
Denumirea proiectului Faza  

Direcţia 

care 

derulează 

Valoare 

totală  

Decontat 

pâna la 

31.12.2020 

Rest de 

plată  

Total 

alocatie 

2021, din 

care: 

Proiecte 

FEN 

2014-

2020 

Bugetul 

de stat 

Buget 

local 

2 

Servicii de intocmire documentatie tehnica-proiectare si 

asistenta tehnica din partea proiectantului privind obiectivul 

de investitii ,,Reabilitare, anvelopare si consolidare imobil 

Primarie Oras Techirghiol'' 

          66640 0 0 66640 

3 

Servicii de intocmire documentatie tehnica-proiectare si 

asistenta din partea proiectantului privind obiectivul de 

investitii,,Construire parc auto pentru Directia de Gospodarie 

Comunala'' 

          16779 0 0 16779 

4 

Servicii de proiectare si executie a lucrarilor privind obiectivul 

,,Extindere retea de iluminat public in orasul Techirghiol, 

jud.Constanta'' Etapa a I-a 

          521452 0 0 521452 

5 

Servicii de elaborare SF/DALI pentru proiectul 

,,Imbunatatirea mediului urban prin executarea de  lucrari de 

amenajare a unor zone in vederea reducerii riscului de 

inundatie'' 

          95200 0 0 95200 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

6 

Servicii de elaborare SF/DALI pentru proiectul ,,Extindere 

zona de agrement cu  pista de biciclisti pe malul lacului 

Techirghiol'' 

          65926 0 0 65926 

7 Servicii privind realizarea de studii de mediu pentru PUG           29711 0 0 29711 

8 Etapa finala PUG           13328 0 0 13328 

9 Studiu istoric general PUG            4427 0 0 4427 

10 Cofinantare proiecte           2000000 0 0 2000000 

  Total:           2813463 0 0 2813463 

  TOTAL GENERAL INVESTITII           2973463 0 0 2973463 
           

 Nota: Sursa de finantare pentru obiectivele propuse va fi constituita din excedentul ce va fi inregistrat la sfarsitul anului 2020.     

           

   PRIMAR,        

                                                                                                       SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN      

           

 


