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ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 

Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizarii excedentului anual  al  

Bugetului local , rezultat la încheierea exercitiului bugetar  2020 

 

Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere: 

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

nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

Analizând  Referatul de aprobare nr. 213 din 08.01.2021  înaintat de Primarul oraşului Târgu Neamţ ; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit.”b”, alin.(4) lit”a”,  art.139 alin.(3) lit.”a” 

coroborat cu prevederilor art. 196 lit (a), din OUG nr.57/2020 privind Codul administrativ; 

 

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1 Aprobă utilizarea excedentului anual , în sumă de 363.560,00 lei al Bugetului local al 

orașului Târgu Neamț, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, conform Anexei la prezenta 

Hotărâre, parte integrantă a acesteia ; 

Art.2. Primarul orașului Târgu Neamț, în calitate de ordonator principal de credite va urmări 

modul în care Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală și Serviciul Investiții, Achiziții publice 

din cadrul Primăriei orașului Târgu Neamț vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri ; 

 Art.3. Secretarul general al oraşului Târgu -Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 

prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Iniţiator, 

Primarul oraşului Târgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

          Avizat legalitate, 
              Secretar general UAT, 

                       jr. Sabin Isabela 



 
 
ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ                          
Nr. 213/08.01.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea utilizării excedentului anual  al  

Bugetului local , rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
• 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 2021, în sumă de  
363.560,00  lei, secțiunea de dezvoltare,  astfel: 

• Cap.68.02- 363.560,00 lei - fonduri din excedent Buget local 
 

 
PRIMAR,     

 HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ                                       Aprobat, 
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală                               PRIMAR, 
Nr. 210/08.01.2021                                                 HARPA Vasilicã 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea utilizării excedentului anual  al  

Bugetului local , rezultat la încheierea exercițiului bugetar  2020 
 

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 2020, în sumă de  
188.000  lei, secțiunea de dezvoltare,  astfel: 

• Cap. 68.02- 96.000 lei - fonduri din excedent Buget local 
 
Menționăm că sumele sunt detaliate în anexa, pe fiecare obiectiv de investiții. 

  

 
Prenume, nume                         Funcția publică                                                 Semnătura                Data 

 

Ecaterina Iosub Director executiv —  
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală 

 08.01.2021 

Iftode Oana Maria Șef  Serviciu, 

Serviciu Juridic, Contencios , Administrație Locală 
 08.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA la HCL nr……..din  
 
 
Unitatea administrativ - teritorială :     ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ 
  

B U G E T U L  PE  ANUL  2021 -  sursa 02 - A -   excedent  
  

CAPITOLUL 

lei 

Excedent  2020 

Cap.68.02 . Asigurări și asistență socială 363.560,00 

Ob inv. Proiect FSE cod SMIS 128943 – Dezvoltare economică și social în Orașul 
Târgu Neamț 

322.274,00 

Ob inv. Proiect FSE cod SMIS 127389 – Societatea nu are vârstă  41.286,00 

TOTAL 363.560,00 
 


