
PRoTECT DE HorAnAnrc
privind acoperirea definitivi a deficitului secfunii de dezrroltare pe anul 2O2O

din excedentul bugetar al anilor preceden(i

Consiliul Local al oragului CdzdneSti, intrunit in qedinld extraordinard din data de
08 IANUARIE 202I,

Avdnd in vedere:
- referatul de aprobare nr. 2l dinfi4'C/ .2021 alPrimarului oraqului Cdzdneqti;
- adresa A.J.F.P Ialomila nr.251436 din 22.12.2020;
ExaminAnd:
- raportul Biroului Contabilitate, Salarizare, lmpozite ;i Taxe Locale, Executare

silite w. 22 din 04.0/ .202r;
- avrzul Comisiei pentru prognozd qi programe de dezvoltare economicd, activitdti

economico-financiare, investilii, organizare qi funclionare a serviciilor publice de interes

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA
CONSIUUL LOCAL

AL ORA$ULU| CAZ,qNE$rl

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

DE

NR...zl!;'|:.(l.r

din .2021;local, realizarea lucrdrilor publice nr.
in conformitate cu:
- prevederile art.58, alin.(l) lit.c) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice

locale, cu modificarile gi completdrile ulterioare;
- prevederile pct.5.16.3 alin.(l) lit b) din anexa la Ordinul ministrului Finanfelor

Publice nr. 315512020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea
exercifiului bugetar al anului 202A,modificdrile ;i cornpletarile ulterioare;

In temeiul art.l29 alin.(2) lit. b) 9i alin.(4) lit. a), art.l39 alin.(3) lit.a) coroborat cu
cele ale art.l96 alin.(l) lit a) din Ordonan{a de urgen{d a Guvernuluinr.5Tl20lg privind
Codul Administrativ, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare,

HorARAgrn:
Art.l Se aprobd acoperirea definitivd a deficitului sec{iunii de dezvoltare la sffirqitul

exercitului bugetar 202A ?n sumi de 1.096.965,38 lei, din excedentul bugetar al anilor
precedenli.

Art.2. Primarul oraqului Cdzdnegti gi compartimentele de resort vor aduce la
indeplinire prezerfia hotdrire, cdrora le va fi comunicatd prin grija secretarului general al
unitetii administrativ-teritoriale.

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



ORASUL CAZANESTI

JUDETUL IALOMITA
Nr. 4 din 04.01.2021

REFDRAT DD APROBARE
la proiecful de hotarare priaind aprobarea

acoperirii definitiue a deficitului sectiunii de dezuoltare pe anul 2020 din excedentul
bugetar al anilor precedenti

Auand in uedere preuederile art.58 alin (j) lit.c) din Legea nr.2ZS/2006 a
finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ,excedentul anual al
bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa
efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele uenituri ale bugetului
de stat si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa
achitarea platilor restante , se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se
utilizeaza, in baza hotararii autoritatii deliberatiue, astfel:

a) Ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezuoltare;
b) Pentru acoperirea temporara a golurilor de casa prouenite din decalajele intre

ueniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezuoltare in anul curent, in
limita disponibilului rezultat in urma aplicarii preuederilor lit.a);

c) Pentru acoperirea definitiua a euentualelor deficite ale sectiunilor de functionare
si dezuoltare ,dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar;

Si a Normelor metodologice priuind incheierea exercitiului bugetar aprobate prin
Ordinul nr.3155/15.12.202l,propun ca din excedentul anilor precedenti sa fie utilizata
suma de 1.096.965,38 lei pentru acoperirea definitiua a deficitului sectiunii de
dezuoltare pe anul 2020 .

PRIMAR,

Stelian Traian



ORAS CAZANESTI
ruDETUL IALOMITA
Nr 2l din04.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din

excedentul bugetar al anilor precedenti

Avand in vedere prevederile art.58 alin (l) lit.c) din Legea nr.27312006 a
finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ul-terioare ,excedentul anual
al bugetului local rezultat la incheierea exercitiutui bugetar, pe cele doua sectiuni,
dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si
dupa achitarea platilor restante , se report eaza inexercitiul financiar urmator si se
utrlizeaza, in baza hotarari i autoritati i de I iberative, astfe 1 :

a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) Pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre

veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent,
in limita disponibilului rezultat in urrna aplicarii prevederilor lit.a);

c) Pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficiie ale sectiunilor de
functionare si dezvoltare,dupa caz, lasfarsitul exercitiului buletar;

Conform Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar
aprobate prin Ordinul nr.3 I 5 5/ I 5 .12.2020 :punctul 5. 1 6.3.alin. I . lit.b.

b) in situa(ia in care sec(iunea de funclionare gi/sau sec{iunea de
dezvoltare inregistreazddeficit, consiliile locale au abligatia de a aproba prin
hotarare a co_nsiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al
anilor preceden{i a deficitului sectiunii de functionare si/sau dJzvoltare,dupa
caz , pdnd,la data de 8 ianuarie 2021 inclusiv,potrivit prevederilor art.5g
alin.(l)lit.c) din Legea 273l2oo6.mentionat mai sus.

Fata de cele prezentate va supunem spre aprobare proiectul de hotarare
privind acoperirea definitiva a deficitului iectiunii de dezvoltare pe anul 2o2o
cu suma de 1.096.965,38 lei din excedentul bugetar al anilor precedenti.

Sef birou CSITES



MIN|STERUL FINANTELoR PUBLICE riAgenfia Nafionali de
Administrare Fiscali itrf#"??t'Jilil3:gP"il3$
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Serv. Verificarea si Decontarea
Cheltuielilor Publice

NR 25 1436122.12.2020 
,7.rr *tL'+4:,7t-t

ln conformitate cu punctele: 5.16.3.1.|it.b,5.16.3.2, 10.4.2.\it d, 10.6.3.1it.b, 11.1.4. lit.d,

11.2.4.lrit.b, din Normele metodologice privind inchiderea executiei bugetare a anului 2O20,aprobate

prin O.M.F.P.3155/15.12.2020 , va rugam ca, in situatia in care sectiunea de functionare si/sau

sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit pentru sursa A bugetul local, sa ne prezentati hotararea

consiliului local/dispozitia ordonatorului principal de credite iar pentru celelalte surse E.F.G.D.C.B

buget local si buget stat decizia ordonatorului de credite privind acoperirea definitiva din excedentul

anilor precedenti a deficitului sectiunii_respective pana la data de 08 ianuarie 2021.

Cu deosebita consideratig, " ... "' '-:,'::r..
':. .( .: - _ -..- '.'1f.

Trezorier Sef,

decontarea cheltuiel i lor publ ice, Trezdrdria Slobozia,

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

JUDETUL IALOMITA

Gina Brihac

de : Daniela Florea, sef verificarea si


