ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 2/2016
privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a
bugetului local, pe anul 2015, din excedentul bugetului local

având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului
de specialitate şi raportul de avizare al comisiei de specialitate;
- prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit „c” din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale cap. V
pct. 5.13.3 alin. (1) lit. „b” din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“ si alin. (4) lit. „a“, art. 45 alin. (2),
lit. „a” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a
bugetului local, pe anul 2015, in suma de 109.537,19 lei, din excedentul bugetului local.
Art.2. Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin
compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va
comunica primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite
şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Vaslui si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut
de lege.
Rebricea, 29 ianuarie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Asandei Sorinel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONTABILITATE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului
sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2015, din excedentul
bugetului local

Doamnelor şi domnilor consilieri și invitați,

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Rebricea are la bază
prevederile cap. V pct. 5.13.3 alin. (1) lit. „b” din Ordinul Ministerului Finantelor
Publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
conform caruia „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.”
si ale art. 58 alin. (1) lit „c” din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Având în vedere cele precizate mai sus, compartimentul de specialitate
propune Consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre privind acoperirea
definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2015, în
sumă de 109.537,19 lei, din excedentul bugetului local, in forma prezentata.
14 ianuarie 2016
CONSILIER,
Baciu Violeta – Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de
dezvoltare a bugetului local, pe anul 2015, din excedentul bugetului local

Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei
Rebricea, județul Vaslui, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, s-a inițiat în conformitate
cu prevederile art. 58 alin. (1) lit „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare, care prevede următoarele: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar... se utilizează, în baza hotărârilor
autorităților deliberative, pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor
de dezvoltare și funcționare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar” și ale cap. V pct.
5.13.3 alin. (1) lit. „b” din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, cu
modificările și completările ulterioare.
Conform acestor norme „În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea
de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale [...] 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.”
Întrucât secțiunea de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2015, a înregistrat deficit,
propunem, prin prezentul proiect de hotărâre, acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de
dezvoltare a bugetului local, pe anul 2015, în sumă de 109.537,19 lei, din excedentul
bugetului local, bani ce au fost cheltuiți pentru obiectivele de investiții: „Schimbare
destinație din casă internat în centru primire persoane aflate în dificultate, mansardare pod
(spații suplimentare de cazare), recompartimentare parter în localitatea Draxeni” și
„Extindere rețea electrică de distribuție în satul Rateșu-Cuzei.”
Respectând aceste prevederi legale, cu încadrarea în prevederile art. 36 alin. (4) lit.
„a“ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.
14 ianuarie 2016
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

