
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea inregistrarii cu deficit la sectiunea dezvoltare rezultat la incheierea exercitiului 

bugetar aferent anului 2015 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  

Având în vedere prevederile art.80 si art.84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,   

art.39 din Legea nr.82/1991 a contabilitatii si OMFP 4075/2015 privind aprobarea Normelor metodologice 

privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
nr.153/05.01.2016 , realizat de Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala,  din cadrul Primăriei 

Oraşului Tg. Neamţ ; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.4 lit.a, art. 45 alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aproba inregistrarea deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 2.139.918,40  lei,  

rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2015, conform prevederilor  art.80 ( alin.2) si 84 

din Legea nr.273/2006 a f inantelor publice locale cu modificarile ulterioare si a OM FP nr.4075/2015; 

Art.2. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul 
in Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala, din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt va lua 

toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 

 Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 

Iniţiator, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ                          
      PRIMAR  
Nr.153/05.01.2016 
 

EXPUNERE D E MOTIVE  

privind aprobarea inregistrarii cu deficit la sectiunea dezvoltare rezultat la incheierea exercitiului 
bugetar aferent anului 2015 

 
 

Având în vedere:  
o prevederile Ordinului nr. 4075 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 
“Art. 1 Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.” 
 
“5.13.S tabilirea rezultatului execuţiei bugetului local 
 După efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi cu celelalte bugete, prevăzute de 
prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile Trezoreriei Statului 
vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni. 
 
5.13.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de excedent 
al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare 
 
5.13.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare se închid prin contul de excedent 
al secţiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare 
 

- prin contul 82.A.98.97.00 " Excedent al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul 
veniturilor secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale 
bugetului local 21.A.40.14.00 " Venituri ale bugetelor locale - S ume din excedentul bugetului 
local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare", este mai mare decât 
cheltuielile secţiunii de dezvoltare; 

- prin contul 82.A.99.97.00 "Deficit al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul veniturilor  
secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului 
local 21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare", este mai mic decât cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare. 

5.13.3. _ 
(1)Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local 
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 8 ianuarie 2016 inclusiv. 
(2)Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al M unicipiului Bucureşti, după 
caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor 
respective, pe bază de notă contabilă.” 
 
in vederea supunerii spre aprobare am initiat prezentul proiect. 
 

 
PRIMAR,     

 HARPA VAS ILICĂ 



 
 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU N EAMŢ                           Aprobat, 
Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala              PRIMAR, 
Nr.153/05.01.2016                                                   HARPA Vasilicã 
 

RAPORT DE S PECIALITATE 
privind aprobarea inregistrarii cu deficit la sectiunea dezvoltare rezultat la incheierea exercitiului 

bugetar aferent anului 2015 
 

 
Având în vedere : 
 

o prevederile Legii nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale 
“Art. 80: Contabilitate publică 
(1)Contabilitatea publică a instituţiilor publice locale, definite potrivit prezentei legi, va cuprinde: 
 a)contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata 
cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; 
 b)contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte 
evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial; 
(2)M inisterul Finanţelor Publice stabileşte prin norme metodologice procedurile contabile şi sistemul de 
raportare privind informaţiile furnizate de contabilitatea publică. 
Art. 84: Norme metodologice şi instrucţiuni  
În aplicarea prevederilor  prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor  şi Ministerul Finanţelor 
Publice sunt autorizate să emită norme metodologice şi instrucţiuni de aplicare.” 
 

o prevederile Ordinului nr. 4075 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 
“Art. 1 Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.” 
 
“5.13.S tabilirea rezultatului execuţiei bugetului local 
 După efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi cu celelalte bugete, prevăzute de 
prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile Trezoreriei Statului 
vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni. 
5.13.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de excedent 
al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare 
5.13.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare se închid prin contul de excedent 
al secţiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare 
- prin contul 82.A.98.97.00 "Excedent al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul veniturilor 
secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 
21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare", este mai mare decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare; 
- prin contul 82.A.99.97.00 "Deficit al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul veniturilor 
secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 
21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare", este mai mic decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare. 
5.13.3. _ 
(1)Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local 
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 8 ianuarie 2016 inclusiv. 



(2)Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al M unicipiului Bucureşti, după 
caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor 
respective, pe bază de notă contabilă.” 
 

o prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii: 
„ Art. 39 (1)La încheierea exerciţiului financiar, în contabilitatea Trezoreriei Statului se procedează la 
încheierea execuţiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, 
după cum urmează: 
a)încheierea execuţiei bugetului de stat se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului; 
b)încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unităţile Ministerului 
M uncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 
c)încheierea execuţiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. 
(2)M inisterul Economiei şi Finanţelor întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul general al Trezoreriei 
Statului, în structura stabilită de acesta, care se aprobă în condiţiile legii.” 
 
 “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două 

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

deliberative…………ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”,  in speta excedentul 

anului 2014 ce a fost in  suma de 2.143.336 lei  si utilizat in anul 2015 la sectiunea de dezvoltare . 

 Prin faptul ca in sectiunea dezvoltare , din contul de executie al bugetului local, prezentat de 
Trezoreria Tirgu Neamt, veniturile totale in anul 2015 , au fost in suma de 9.082.796,45 lei  , iar 

cheltuielile in suma de 11.222.714,85 lei ( acestea fiind acoperite si din execedentul anului 2014- 

2.143.336 lei  ) ,  iar conform normelor de inchidere în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de 

dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 

21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare", este mai mic decât cheltuielile, atunci se evidentiaza 

"Deficit al secţiunii de dezvoltare". 
 Venituri proprii SD  =  9.082.796,45 lei 

               Cheltuieli SD 2015 = 11.222.714,85 lei 

                DEFICIT SD 2015 = 2.139.918,40 lei  
    

RULAJ SD 2015: 
  Excedent  SD 2014  =    2.143.360,00 lei 

    Venituri proprii SD   =  9.082.796,45 lei 

               T OTAL venituri  SD 2015  = 11.226.156,45 lei 

               Cheltuieli SD 2015  = 11.222.714,85 lei 

TO TAL SO LD EXECUTIE SD 2015=        3.441.60 lei 

  

 Faţă de cele arătate, vă rugăm să analizaţi si să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotărâre. 

 
                                                                 
     Director executiv adj. 
             ec.Tanasa Carmen 
 

 


