
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizarii excedentului anual  al  

Bugetului local , rezultat la incheierea execitiului bugetar  2018 

 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  

Având în vedere prevederile art.58, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legii 

nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

Analizând  Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 

specialitate  nr. 80 din 04.01.2019  realizat in comun de Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

si Serviciul Investitii-Achizitii publice ,  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.Aproba utilizarea excedentului annual , in suma de  2.751.300 lei al Bugetului local al 

orasului Tirgu Neamt, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018, conform Anexei la prezenta 

Hotarare, parte integranta a acesteia ; 

Art.2. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari 

modul in care Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul Investitii, Achizitii publice 

din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt vor 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, 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ                          
Nr. 80/04.01.2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea utilizarii excedentului anual  al  

Bugetului local , rezultat la incheierea execitiului bugetar  2018 
 

Având în vedere prevederile  

• 28.excedent bugetar - partea veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile 
bugetare într-un an bugetar; 

•  281.excedentul secţiunii de funcţionare - diferenţa dintre veniturile 
încasate, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de 
altă parte, cuprinse în secţiunea de funcţionare, ce poate să apară pe 
parcursul execuţiei bugetare; 

•  282.excedentul secţiunii de dezvoltare - diferenţa dintre veniturile 
secţiunii de dezvoltare, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 
restante, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de dezvoltare, ce poate să 
apară pe parcursul execuţiei bugetare; 

• Art. 58: Excedentul sau deficitul bugetar 
  (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 prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 
lit. b) 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; 
  

 Supunem spre aprobare utilizarea excedentului bugetar al BVC pentru anul 2018, in suma de de  

2.751.300  lei, sectiunea de dezvoltare,  astfel: 

 

• Cap.65.02- 178.700 lei - fonduri din excedent Buget local 

• Cap.70.02.72- 1.765.361 lei - fonduri din excedent Buget local 

• Cap.84.02- 807.239 lei - fonduri din excedent Buget local 

 

 
PRIMAR,     

 HARPA VASILICĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                           Aprobat, 
Directia Financiar Contabil/Serviciul Investiţii                PRIMAR, 
Nr. 80/04.01.2019                                                 HARPA Vasilicã 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea utilizarii excedentului anual  al  

Bugetului local , rezultat la incheierea execitiului bugetar  2018 
 

Având în vedere prevederile  

• 28.excedent bugetar - partea veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare 
într-un an bugetar; 

•  281.excedentul secţiunii de funcţionare - diferenţa dintre veniturile încasate, 
pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, 
cuprinse în secţiunea de funcţionare, ce poate să apară pe parcursul execuţiei 
bugetare; 

•  282.excedentul secţiunii de dezvoltare - diferenţa dintre veniturile secţiunii de 
dezvoltare, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă 
parte, cuprinse în secţiunea de dezvoltare, ce poate să apară pe parcursul execuţiei 
bugetare; 

• Art. 58: Excedentul sau deficitul bugetar 
  (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 prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 
lit. b) 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; 
 Supunem spre aprobare utilizarea excedentului bugetar al BVC pentru anul 2018, in suma de  

2.751.300  lei, sectiunea de dezvoltare,  astfel: 

• Cap.65.02- 178.700 lei - fonduri din excedent Buget local 

• Cap.70.02.72- 1.765.361 lei - fonduri din excedent Buget local 

• Cap.84.02- 807.239 lei - fonduri din excedent Buget local 

 

 Mentionam ca sumele sunt detaliate in anexa, pe fiecare obiectiv de investii. 

  

 
Prenume, nume                         Functia publica                                                 Semnatura                Data 

 

Ecaterina Iosub Director executiv —  

Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 04.01.2019 

Intocmit:Sorin Durbaca Sef Serviciu, 

Serviciu Investitii —Achizitii Publice 
 04.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA la HCL nr……..din 07.01.2019 

 

 

Unitatea administrativ - teritorială :     ORASUL TIRGU NEAMT 

  

B U G E T U L  PE  ANUL  2019 -  sursa 02 - A -   excedent  
  

CAPITOLUL 

lei 

Excedent  2018 

Cap.65.02-Invățământ 178.700 

ob.inv: Extindere și modernizare Școala nr. 3 Humulești 178.700 

Cap.70.02 .72  Locuințe și dezvoltare publică 1.765.361 

Ob.inv: achiziționare acțiuni Stațiunea Oglinzi SA 1.735.361 

O. Inv.: majorare capital social Stațiunea Oglinzi SA 30.000 

Cap.84.02-Transporturi 807.239 

Ob.inv: modernizare străzi 807.239 

TOTAL 2.751.300 
 


