
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 668/27.12.2021 
privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea definitivă a 

deficitului secţiunii de dezvoltare 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Economice nr. …………………, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

       Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6,                    
nr. ........... și nr. .............; 

 Luând în considerare prevederile: 
- art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;   
- art. 5.16.3 alin. (1) lit. b), Cap. V din O.M.F.P. nr. 1536/15.12.2021 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) 

lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți pentru acoperirea definitivă a 
deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârșitul anului 2021 în sumă de 18.329.058,18 lei. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

             (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare: 

Art. 58 alin. (1): “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 a transferurilor din 

bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se 

reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;  

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);  

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare 

şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar." 

Faţă de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului 

Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului 

anilor precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare. 
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Nr. 07/04.01.2022 

     

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenţi 

pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare 

 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli este structurat pe două secţiuni: secţiunea de 

funcţionare și secţiunea de dezvoltare, acestea putând înregistra excedent sau deficit la 

sfârșitul anului bugetar, în funcţie de operaţiunile efectuate.  

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: ״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 a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea 

plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;  

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);  

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar" 

Conform Cap. V art. 5.16.3 lit. b) din O.M.F.P. nr. 1536/15.12.2021 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021: 

   "În situaţia în care secţiunea de funcţionare și/sau dezvoltare înregistrează deficit, 

acesta se acoperă definitv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, până la 7 

ianuarie 2022 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau potrivit prevederilor 

art. 58 alin. (14), după caz, din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare”. 

Ca urmare a art. 2, pct. 222
, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, deficitul secţiunii de dezvoltare la nivelul 
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subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 s–a stabilit ca  diferenţă dintre suma plăţilor 

efectuate şi a plăţilor restante, pe de o parte, şi veniturile secţiunii de dezvoltare, pe de 

altă parte, care s-au încasat pe parcursul execuţiei bugetare. 

Având în vedere faptul că la data de 31.12.2020 subdiviziunea                

administrativ-teritorială sector 6 a înregistrat un excedent în valoare de 28.028.288,87 lei 

care în cursul anului 2021 a fost utilizat conform H.C.L. al Sectorului 6 nr. 2/07.01.2021 

privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de 

investiţii și ca urmare a reîntregirii excedentului anilor precedenţi cu sumele repartizate 

din acesta, pentru anul 2021 este necesară acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 

dezvoltare în valoare de 18.329.058,18  lei, din excedentul bugetului local.  
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