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Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din  08.01.2019 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 
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REFERAT DE APROBARE 
nr. 66  din 07.01.2019 

pentru P.H.C.L. nr.1  privind aprobarea deficitului aferent secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local pe anul 2018  

 

 

                În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3809/2018   pentru 

aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 

completat cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3858/2018, 

                În urma comunicării de către Trezoreria Municipiului Timişoara a conturilor de 

execuţie a bugetului local şi în vederea respectării metodologiei de mai sus, a rezultat 

următoarea situaţie: 

-conform contului de execuţie al bugetului local - secţiunea de dezvoltare, după  

restituirea excedentului din anul 2018 a rezultat un DEFICIT de 1,334,818.89 lei, deficit 

acoperit din excedentul bugetului local; 

                Pentru respectarea prevederilor punctului 5.15.3 alin.(1) lit.b) din 

Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 „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 deficitului secţiunii de 

funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2019 

inclusiv.” 

           În conformitate cu prevederile: 
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-  art.58, alin.1, lit.c din legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, 1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 

6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum și după achitarea plăților restante, se reportează în 

exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor 

autorităților deliberative, astfel: 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor 

de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului 

bugetar. 

- art. 36 alin.2 lit.b) şi alin.4 lit.a) din Legea administraţiei publice 

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

ulterioare, consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul 

local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi  art. 45 alin.2,  

Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție 

următoarele hotărâri ale consiliului local: a) hotărârile privind 

bugetul local;  

               propun aprobarea proiectului de hotărâre  în forma iniţială sau cu 

amendamente. 

 

 
 primarul comunei Dudeştii Noi, 

 
Alin-Adrian NICA 

 

https://lege5.ro/App/Document/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=29475652&d=2019-01-07#p-29475652
https://lege5.ro/App/Document/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=29475653&d=2019-01-07#p-29475653
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. ----- din 08.01.2019 

privind aprobarea deficitului aferent secţiunii de dezvoltare a bugetului local 
 pe anul 2018  

 
           Având în vedere prevederile: 
- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/19.12.2018 prin care au fost aprobate 
Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, cu completările 
ulterioare, 
-  art. 58 alin.1 lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

luând act de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr.66/2019, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

b)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri 
ale consiliu local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 19 noiembrie 
2012, 

 
având la bază prevederile art. 36 alin (2) lit. b), art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
       

Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre 
 

          Art. 1. - Se aprobă deficitul aferent secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 
2018 în sumă de 1,334,818.89 lei. 
 
          Art. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Compartimentul de contabilitate publică şi control intern din cadrul Primăriei comunei 
Dudeștii Noi. 
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    Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului judeţului Timiş, primarului 
comunei,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.  

 
 
 

        
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu ....  voturi pentru,  .... voturi împotrivă-, ..... vot 
abțineri - din ... consilieri locali prezenți. 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Ion GOȘA 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/

