
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTĂRÂREA Nr. 
-proiect-

Privitoare la: Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 
deficitului sectiunilor de functioare si dezvoltare, pe anul 2019 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

extraordinarăastăzi,08.01.2020, la care participă un număr de ... .. consil ieri din totalul 
de ..... din câţi este constituit, 

Luând în discuţie referatul de aprobare prezentat de domnu!Scnell- Rooeft 
Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate şi 
raportul de specialitate nr. 22/06.01.2020 întocmit de Şef Serviciu Buget, 
Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, prin care se propune aprobarea 
acoperirii definitive din excedentul bueetului local a deficitului sectiunilor de 
functioare si dezvoltare, pe anul 2019. 

In conformitate cu prevederile urmatoarelor acte nonnative: 
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019 privind Normele 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, modificat si 
completat prin Ordinul nr. 3799/2019 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019; 

- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul2019; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.b, alin.( 4), lit.a, art.l39 alin.(3), lit.a, 

art.196 alin.(l), lit.a privind Codul administrativ. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unitatii 
administrativ teritoriale, a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2019, in suma 
de 804.175,19 lei. 



Art. 2. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unitatii 
administrativ teritoriale, a deficitului sectiunii de functionare pentru anul 2019, in 
suma de 316.514,88 lei. 

Art.3.Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de web primariabrezoi.ro şi la 
sediul Primăriei oraşului Brezoi şi se comunică, astfel: 

-Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea; 
-Primarului oraşului Brezoi; 
-Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii , Venituri, Taxe. 

INITIA TOR, 
Primar, 

Schell Robe 

Brezoi, la 08.01.2020 
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
Secretar general, 

Sandu Ni~ "'-~ 



PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR..Zg_ .. DATA ... th.:a'. WKJ 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare referitor la: Aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local a deficitului sectiunilor de functioare si dezvoltare, pe anul2019 

Avand in vedere ORDINUL Nr. 3751/2019 din 13 decembrie 2019 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2019, dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete, 
prevazute de normele metodologice de inchidere, autoritatile administratiei publice 
locale si unitatile Trezoreriei statului vor proceda la stabilirea rezultatului executiei 
bugetelor locale la finele anului, pe sectiuni. ; 

La punctul 5.17.3 din Ordinul 3751/2019 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, se prevede: 

" ( 1) Stabilirea excedentului/ deficitului anual al bugetului local 
a) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare 

înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază 
de notă contabilă ... 

b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare 
înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor 
precedenţi, până la data de 9 ianuarie 2020 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. 
(1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.Modificări (1) 

(2). Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei ordonat01ului 
principal de credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii , după caz, unităţile 
Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor 
secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă". 

Urmarea inchiderii exercitiului bugetar al anului 2019, UAT Orasul Brezoi a 
inregistrat un deficit al sectiunii de functionare in suma de 316.514,88 lei si un deficit 
al sectiunii de dezvoltare in suma de 804.175,19lei. 

Date fiind cele de mai sus, avand in vedere faptul ca UAT Orasul Brezoi a 
inregistrat la finele anului 2018 un excedent de 1.135.036,11 care in cursul anului 2019 
a fost utilizat pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaje intre 
incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor sectiunii de functionare precum si pentru 
finantarea investitiilor locale, reintregirea excedentului anului precedent neputandu-se 
realiza, pentru anul 2019 este necesara acoperirea definitiva din excedentul bugetului 
local a deficitului sectiunilor de functionare si dezvoltare. 

In raport cu cele prezentate mai sus, este necesar si oportun a se aproba proiectul 
de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 
deficitului sectiunilor de functionare si de dezvoltare. 

SEF SERVICIU, 
BERBECE RODICA 
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