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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acoperirea definitiv ă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la 

finele anului 2015, în valoare de 1.545.706,90 lei din excedentul bugetului local 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în ședință de îndată 
 
Având în vedere: 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului; 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile pct. 5.13 din Normele metodologice din data de 22.12.2015 privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul MFP nr. 
4075/2015; 
 

 
În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  – Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, 
rezultat la finele anului 2015, în valoare de 1.545.706,90 lei din excedentul bugetului 
local. 

Art. 2  – Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 
 
 

                                    
 

                                                                                              Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                          /Secretar   
                                                                                                      Zanfir Maria 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului 
secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2015, în valoare de 

1.545.706,90 lei din excedentul bugetului local 
  

 
Având în vedere: 

- raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de 
specialitate al primarului; 

- prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile pct. 5.13 din Normele metodologice din data de 22.12.2015 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin 
Ordinul MFP nr. 4075/2015, 

 
În temeiul art. 36 alin. (1); alin. (4) lit. a); art. 45 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

Faţă de cele arătate mai sus vă supunem spre aprobare următorul  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 
 

1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la 
finele anului 2015, în valoare de 1.545.706,90 lei din excedentul bugetului 
local. 

 
 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

BOSCU NINEL CONSTANTIN 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAPORTUL 
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Domneşti privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 
dezvoltare, rezultat la finele anului 2015, în valoare de 1.545.706,90 lei, din excedentul 

bugetului local 
 
 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
 

Având în vedere: 

� prevederile art.58 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

� prevederile pct.5.13 din Normele metodologice din data de 22.12.2015 privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul MFP nr.4075/2015; 
 
se propune acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 

2015, în valoare de 1.545.706,90 lei, din excedentul bugetului local. 
 
Menţionăm că la data prezentului raport, ca urmare a modificărilor legislative mai sus 

menţionate, contul de execuţie bugetară la finele anului 2015 s-a închis cu următoarele rezultate: 
• Secţiunea de Funcţionare EXCEDENT  + 4.359.489,59 lei 
• Secţiunea de Dezvoltare DEFICIT  – 1.545.706,90 lei 

Totodată, în contul de excedent al bugetului local la finele anului 2015, unitatea noastră 
înregistrează suma de 7.335.383,10 lei, reprezentând excedentul bugetului local din anii 
anteriori. 

 
Prin urmare, conform prevederilor pct.5.13 din Normele metodologice din data de 

22.12.2015 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul MFP 
nr.4075/2015, acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 
2015, în valoare de 1.545.706,90 lei, din excedentul bugetului local, se efectuează de Trezorerie în 
baza unei hotărâri a Consiliului Local. 

 
 
 Faţă de cele arătate mai sus rog pe domnul Primar al Comunei Domneşti să iniţieze un 

proiect de hotărâre pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la 
finele anului 2015, în valoare de 1.545.706,90 lei, din excedentul bugetului local. 

 
 
 

Compartiment financiar-contabil, 
 
 

 


