CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
CABINET PREŞEDINTE
Nr.______ din _____ ianuarie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016

În conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2890/21 decembrie 2016, publicat în
Monitorul Oficial al României nr.1042/23 decembrie 2016, au fost aprobate Normele metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016.
În urma comunicării de către Trezoreria Municipiului Oradea a conturilor de execuţie a bugetului
local şi în vederea respectării metodologiei de mai sus, a rezultat următoarea situaţie:
secţiunea de funcţionare a prezentat un EXCEDENT de 15.297.217,65 lei, care a fost
preluat în contul de excedent al bugetului local;
conform contului de execuţie al bugetului local - secţiunea de dezvoltare, după
restituirea excedentului din anul 2015 ( în cuantum de 47.860.895,37 lei ) a rezultat un
DEFICIT de 24.272.612,02 lei, deficit acoperit din excedentul bugetului local;
În urma stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local pe anul 2016, a rezultat un EXCEDENT al
bugetului local în cuantum de 38.885.500,97 lei, utilizarea acestuia urmând a se face în conformitate cu
prevederile art.58, alin.(1) lit.a), respectiv “ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”.
Pentru respectarea prevederilor punctului nr.5.13.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al
bugetului local, din normele susmenţionate, prin care “în situaţia în care secţiunea de funcţionare
şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene… au obligaţia de a
aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii respective; pe baza hotărârilor de consiliu, unităţile trezoreriei statului înregistrează
operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective”,
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale –
republicată, art.91, alin.(1) lit.b) şi alin.(3), prin care consiliul judeţean, aprobă, la propunerea
preşedintelui consiliului judeţean, contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi art.104 alin.(1) lit.b)
şi c) şi alin.(4) lit.a) şi lit.b), precum şi ale art.97 alin.(1) prin care în exercitarea atribuţiilor ce îi
revin consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de
cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă
majoritate,

PROPUNEM
aprobarea Proiectului de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă din excedentul bugetului
local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016
P R E Ş E D I N T E,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Finaciar – contabil
Nr._____din __ ianuarie 2017

DE ACORD:
V I C E P R E Ş E D I N T E,
TRAIAN BODEA

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016
În conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2890/21 decembrie 2016, publicat în
Monitorul Oficial al României nr.1042/23 decembrie 2016, au fost aprobate Normele metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016.
5.13. Stabilirea 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. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare:
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, după caz, astfel:
- prin contul 82.A.98.96.00 "Excedent al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor
secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetului local
21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare", este mai mare decât cheltuielile secţiunii de
funcţionare;
- prin contul 82.A.99.96.00 "Deficit al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor
secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetului local
21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare", este mai mic decât cheltuielile secţiunii de
funcţionare.
5.13.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de funcţionare:
a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de
funcţionare:
82.A.98.96.00
"Excedent al secţiunii de
funcţionare"

=

24.A
"Cheltuielile bugetelor locale"
(analitice corespunzătoare
secţiunii de funcţionare)

sau, după caz,
82.A.99.96.00
"Deficit al secţiunii de
funcţionare"

=

24.A
"Cheltuielile bugetelor locale"
(analitice corespunzătoare
secţiunii de funcţionare)

b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2016,
pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare. Această operaţiune se
efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri ale bugetului

local 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare" în contul 82.A.98.00.00 "Excedent al
bugetului local";
c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale
(exclusiv contul 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent
pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare"):
21.A
"Veniturile bugetelor locale"
(analitice corespunzătoare
secţiunii de funcţionare)

=

82.A.98.96.00
"Excedent al secţiunii de
funcţionare"

sau, după caz,
21.A
"Veniturile bugetelor locale"
(analitice corespunzătoare
secţiunii de funcţionare)

=

82.A.99.96.00
"Deficit al secţiunii de
funcţionare"

5.13.2. Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare:
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, după caz, astfel:
- 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.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 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.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 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.
5.13.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:
a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:
82.A.98.97.00
"Excedent al secţiunii de
dezvoltare"

=

24.A
"Cheltuielile bugetelor locale"
(analitice corespunzătoare
secţiunii de dezvoltare)

sau, după caz,
82.A.99.97.00
"Deficit al secţiunii de
dezvoltare"

=

24.A
"Cheltuielile bugetelor locale"
(analitice corespunzătoare
secţiunii de dezvoltare)

b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2016,
pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor
locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma

corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local
utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" în contul 82.A.98.00.00 "Excedent al
bugetului local";
c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale
(exclusiv conturile 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent
pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri ale
bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare"):
21.A
"Veniturile bugetelor locale"
(analitice corespunzătoare
secţiunii de dezvoltare)

=

82.A.98.97.00
"Excedent al secţiunii de
dezvoltare"

21.A
"Veniturile bugetelor locale"
(analitice corespunzătoare
secţiunii de dezvoltare)

=

82.A.99.97.00
"Deficit al secţiunii de
dezvoltare"

5.13.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local
a) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent,
acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă, astfel:
%
82.A.98.96.00
"Excedent al secţiunii de
funcţionare"
82.A.98.97.00
"Excedent al secţiunii de
dezvoltare"

=

82.A.98.00.00
"Excedent 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 9 ianuarie 2017 inclusiv.
(2) Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor
secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă .
În urma comunicării de către Trezoreria Municipiului Oradea a conturilor de execuţie a bugetului
local şi în vederea respectării metodologiei de mai sus, a rezultat următoarea situaţie:
secţiunea de funcţionare a prezentat un EXCEDENT de 15.297.217,65 lei, care a fost
preluat în contul de excedent al bugetului local;
conform contului de execuţie al bugetului local - secţiunea de dezvoltare, după
restituirea excedentului din anul 2015 ( în cuantum de 47.860.895,37 lei ) a rezultat un
DEFICIT de 24.272.612,02 lei, deficit acoperit din excedentul bugetului local;
În urma stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local pe anul 2016, a rezultat un EXCEDENT al
bugetului local în cuantum de 38.885.500,79 lei, utilizarea acestuia urmând a se face în conformitate cu
prevederile art.58, alin.(1) lit.a), respectiv “ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată art.45
alin.(2), prin care se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie hotărârile privind bugetul local, art.91
alin.1, lit.b), conform căruia consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind dezvoltarea economico – socială a
judeţului”, iar alin.3, lit.a) precizează faptul că „în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul
judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean contul de încheiere a exerciţiului
bugetar”,

PROPUNEM
aprobarea Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016

p DIRECTOR GENERAL,
Gabriela Plugar
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi
legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
Cristian Oniţa
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea , corectitudinea
legalitatea întocmirii acestui act oficial

ŞEF SERVICIU,
ec.Mariana Vanţ
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi
legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

Vizat Serviciul Juridic-Contencios,
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii
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PROIECT

H O T Ă R Â R E A nr. ________
din 31 ianuarie 2017
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de
dezvoltare, pe anul 2016
Analizând Expunerea de motive nr._____/___ ianuarie 2017 şi Raportul de specialitate
nr.______/____ianuarie 2017 la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local a deficitului secţinii de dezvoltare, pe anul 2016 şi Raportul de avizare al
Comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget – finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat nr. ________ din 31 ianuarie 2017,
Ţinând seama de prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2890/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016,
În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare şi ale prevederilor art.91, art.97 și art.115 alin (1) lit.c) din Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale – republicată, cu completările şi modificările ulterioare
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016, în
cuatum de 24.272.612,02 lei, din excedentul bugetului local.
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent exerciţiului bugetar al anului
2016, în cuantum de 38.885.500,97 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
aferentă bugetului local pe anul 2017, în limita angajamentelor legale aprobate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Președintele
Consiliului Județean Bihor prin Direcţia Generală Economică.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relaţii cu consilierii, cu :
- Instiţuţia Prefectului judeţului Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţia Generală Tehnică;
- Compartimentul Relaţii cu consilierii;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor;
Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Monitorul Oficial al judeţului Bihor.

P R E Ş E D I N T E,
PÁSZTOR SÁNDOR
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