
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele 

anului 2016, în valoare de 4.827.042,79 lei, din excedentul bugetului local 
 

 Consiliul Local al Comunei Domneşti judetul Ilfov 
 

 
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 23.12.2016 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul 
MFP nr.2890/2016; 

• Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2016, primit de la 
Trezoreria Ilfov prin e-mail în data de 04.01.2017, 

 
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 2016, în valoare de 4.827.042,79 lei, din excedentul 
bugetului local. 

Art.2  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului comunei Domnești.  

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian  
 

 
      Vizat pentru legalitate, 

                                                                                          /Secretar   
                                                                                               Cojocaru Bogdan-Marius 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 

dezvoltare, rezultat la finele anului 2016, în valoare de 4.827.042,79 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 23.12.2016 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin 
Ordinul MFP nr.2890/2016; 

- Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2016, primit de la 
Trezoreria Ilfov, prin e-mail, în data de 04.01.2017; 

 
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 2016, în valoare de 4.827.042,79 lei, din excedentul bugetului 
local. 

 
 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

GHIŢĂ IOAN-ADRIAN 
 

 
 
 
 



 
RAPORTUL 

Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Domneşti privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 
dezvoltare, rezultat la finele anului 2016, în valoare de 4.827.042,79 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 23.12.2016 privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul MFP nr.2890/2016; 

� Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2016, primit de la Trezoreria Ilfov, prin 
e-mail, în data de 04.01.2017; 
 
se propune acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 

2016, în valoare de 4.827.042,79 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 2016 s-a închis cu următoarele rezultate: 
• Secţiunea de Funcţionare EXCEDENT  + 4.984.199,79 lei 
• Secţiunea de Dezvoltare DEFICIT  – 4.827.042,79 lei 
 

Totodată, în contul de excedent al bugetului local la finele anului 2016, unitatea noastră 
înregistrează suma de 10.149.165,98 lei, reprezentând excedentul bugetului local din anii 
anteriori. 

 
 Menţionăm că încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 se face în conformitate cu 

prevederile pct.5.13 din Normele metodologice din data de 23.12.2016 privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul MFP nr.2890/2016, iar în cazul 
obţinerii de deficit pe una dintre cele 2 secţiuni, acesta se acoperă din excedentul bugetului 
local, prin hotărâri ale consiliilor locale: 

 
5.13.3. _ 
(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, astfel: 

%    =  82.A.98.00.00 
82.A.98.96.00     "Excedent al bugetului local" 

"Excedent al secţiunii de funcţionare" 
82.A.98.97.00 

"Excedent al secţiunii de dezvoltare" 
 

b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, 
consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia 

de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului 



local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 

ianuarie 2017 inclusiv. 
 
(2) Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după 
caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor 
respective, pe bază de notă contabilă, astfel: 

82.A.98.00.00    =    % 
"Excedent al bugetului local"     82.A.99.96.00 

"Deficit al secţiunii de funcţionare" 
82.A.99.97.00 

"Deficit al secţiunii de dezvoltare" 
 

Prin urmare, conform prevederilor pct.5.13.3 alin.(1) lit.b) din Normele metodologice din 
data de 23.12.2016 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul 
MFP nr.2890/2016, acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele 
anului 2016, în valoare de 4.827.042,79 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 2016, în valoare de 4.827.042,79 lei, din excedentul bugetului local. 

 
În conformitate cu cele menţionate mai sus, am ataşat la prezentul raport următoarele 

documente: 
1. Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2016, primit de la Trezoreria 

Ilfov, prin e-mail, în data de 04.01.2017 – Anexa nr.1. 
 
 

Compartiment financiar-contabil 
 
 

 


