ANUNT
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 21.12.2017 s-a initiat de catre primarul comunei
Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI
2017 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL
AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2016

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la
data de 29.01.2018 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar
comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE nr.50/21.12.2017
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI
2017 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL
AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2016
Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara
Avand in vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.3/6 din 03.01.2017 a Primarului
comunei Tomesti prin care se propune acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului
2017 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul
anului bugetar 2016 ;
In conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.13.3 alin 1 litera b din O.M.F.P.
nr.3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului
bugetar al anului 2017, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.58 alin.1 lit.c din
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si ale art.36 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si ale art.45 alin.2 si art.115 alin.2,litera
b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare , precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, actualizata,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2017 a sectiunii de
dezvoltare in suma 220.583,58 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2016;
Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de
Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste
Compartimentul buget , finante din cadrul Primarie comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare se comunica
- Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
- Primarului comunei Tomesti .
- Compartimentul buget, finante .
- Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva
INITIATOR,
PRIMAR
Vasiu Adrian-Vasiu

AVIZAT
SECRETAR
GIURGIU SANDA

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMAR
Nr. 3/6 /03.01.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2017 A
SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2016
Analizând prevederilor art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale,cu modificările si completările ulterioare, in conformitate cu prevederile
Capitolului V pct.5.13.3 alin 1 litera b din O.M.F.P. nr.3244/2017 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017,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
hotărârii autorităţii deliberative, astfel:
- pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2017 a sectiunii de dezvoltare
in suma 220.583,58 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2016 ;
Totodată, conform Legii 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat
către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în
excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care
aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea
proiectelor respective.
Conform Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
“ In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare
inregistreaza deficit, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului
Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea
definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau
dezvoltare, dupa caz, pana la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv.
Pe baza hotararilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului
Bucuresti, dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de
acoperire definitiva a deficitelor sectiunilor respective, pe baza de nota contabila”
Pentru aceste considerente propun Consiliului local Tomesti să dezbată şi să adopte
proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens.
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

Nr. 4/6 din 03.01.2018
RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2017A
SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2016
Analizând prevederilor art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale,cu modificările si completările ulterioare, ale Capitolului V pct.5.13.3 alin 1
litera b din O.M.F.P. nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului in care se arata:
“ In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza
deficit, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz,
au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul
bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la
data de 9 ianuarie 2018 inclusiv .
Pe baza hotararilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al
Municipiului Bucuresti, dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de
acoperire definitiva a deficitelor sectiunilor respective, pe baza de nota contabila” ,
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 hotărârii autorităţii deliberative, astfel:
- pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2017 a sectiunii de dezvoltare
in suma 220.583,58 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2016 ;
Totodată, conform Legii 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele
locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul
bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste
fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor
respective.
Pentru aceste considerente propun initierea unui proiect de hotarare in vederea
aprobarii acestuia de catre consiliul local Tomesti .

INSPECTOR ,
INDRIES DAMIAN IULIAN

JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL AL COMUNEI TOMESTI
Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. 5/6 din 29.01.2018

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A
DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2017 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN
EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL
ANULUI BUGETAR 2016

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ luând în dezbatere proiectul de hotarare
privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar a anului 2017 a sectiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local al comunei Buces la sfarsitul anului bugetar 2016 constată că
proiectul de hotărâre reglementează în spiritul legii probleme de interes local care sunt
legale, oportune si temeinice.
Pentru aceste considerente, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune
Consiliului local al comunei Tomesti , sa-l dezbata si să-l adopte în forma prezentată.

PREŞEDINTE CRISTEA IOAN
Membrii :
OLAR TANIA
FLOREA FLORIN-DORIN

________________________
________________________
_________________________

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr. 6 / 2018
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI
2017 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL
AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2016
Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara
In urma analizei proiectului de hotarare nr. 50/21.12.2017 initiat de primarul
comunei Tomesti cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2017 a
sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului
bugetar 2016 ;
Avand in vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.3/6 din 03.01.2018 a Primarului
comunei Tomesti prin care se propune acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului
2017 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul
anului bugetar 2016;
Raportul compartimentului de resort nr. 4/6 din 03.01.2018 prezentat de d-nul
Indries Damian Iulian –inspector in cadrul compartimentului buget, finante care propune
acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2017 a sectiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului bugetar 2016 precum si
avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr. 5/6 din 29.01.2018
In conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.13.3 alin 1 litera b din O.M.F.P.
nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului
bugetar al anului si ale art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.36 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si
ale art.45 alin.2 si art.115 alin.2,litera b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.11 alin.4 din Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2017 a sectiunii de
dezvoltare in suma 220.583,58 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2016;
Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de
Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotarare se comunica
- Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
- Primarului comunei Tomesti .
- Compartimentul buget, finante .
- Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BORZA TRAIAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 30.01.2018

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de:
__9____ voturi „pentru” ; - voturi „împotrivă”, - abţineri.

