
P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr…..

din 31 ianuarie 2019

pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.3/09.01.2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
►Dispoziția primarului nr.3/09.01.2019 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al

anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare pe anul 2019, precum
și stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare;

►dispoziţiile art.55 alin.(1), art.58 alin.(14) și art.82 alin.(1) din Legea finanţele publice locale nr.273/
2006, cu modificările şi completările ulterioare;

►prevederile pct.5.15.3 și pct.10.7.3 din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
al anului 2018 aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3809/2018, completate prin Ordinul M.F.P.nr.3858/2018;

►rapoartele nr.10034/03.01.2019 și nr.10181/09.01.2019 ale șefului serviciului financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind necesitatea utilizării sumei de 400.000 lei din
excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de
funcționare, în principal în vederea efectuării plății drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie
2018, respectiv pentru stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare pentru anul 2018;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.3/09.01.2019, după
cum urmează:

a)-pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare în anul 2019, se aprobă
utilizarea sumei de 400.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2018, în vederea efectuării plății
drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie 2018, inclusiv indemnizația de hrană, ale personalului
din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile/instituțiile publice subordonate, ale persoanelor cu
handicap grav, precum și pentru repartizarea către unitățile de învățământ preuniversitar de stat a sumelor
necesare finanțării unor cheltuieli de funcționare, în limita a 1/12 din bugetul anului 2018.

b)-se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare pentru anul 2018, după cum urmează:
b1)-la sursa A, conform pct.5.15.3 lit.b) din Normele metodologice, în sumă de 2.772.460,65 lei;
b2)-la sursa E, conform pct.10.7.3 lit.b) din Normele metodologice, în sumă de 137.493,28 lei;
(2) Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe anul în curs,

suma utilizată potrivit alin.(1) lit.a) va fi virată în fondul de dezvoltare.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de

internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului
nr.3/09.01.2019.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Potrivit prevederilor art.55 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, salariile la instituţiile publice se plătesc o dată pe lună pentru luna
precedentă, iar conform prevederilor art.58 alin. (1) lit.b) din același act normativ, excedentul anual
al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după achitarea
plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de
funcţionare şi dezvoltare în anul curent;

Ținând cont de aceste prevederi legale, precum și de faptul că în primele zile ale acestui an
încasările realizate nu au fost suficiente pentru a asigura plata la timp a drepturilor de natură salarială
aferente lunii decembrie 2018, în baza prevederilor pct.5.15.3 și pct.10.7.3 din Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 aprobate prin Ordinul
M.F.P.nr.3809/2018, completate prin Ordinul M.F.P.nr.3858/2018, respectiv ale art.21 din Hotărârea
Consiliului Local nr.11/15.02.2018 prin care am fost împuternicit să operez modificări asupra
bugetului local, am emis Dispoziția nr.3/09.01.2019 pentru utilizarea unei sume din excedentul
bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de
funcționare pe anul 2019, precum și stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare, cu obligația
prezentării acesteia spre validare consiliului local în prima ședință a acestuia din luna ianuarie 2019;

Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, precum și dispoziţiile
art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vă
rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii de validare a acestor modificări aduse bugetului local.

Vă mulţumesc !
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