
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului financiar al anului  2018, în sumă de 92.012,17 lei- capitol bugetar 
82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederilor art. 58 alin.(1) lit.b) din Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Vânători-Neamţ, precum şi 
Raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, ambele înregistrate cu 
nr. 167 din 15.01.2019; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit. a) şi art.45 alin.(2)  lit. a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al anului 2018, în sumă de 92.012,17 lei –capitol bugetar 
82E980000, pentru aprobarea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 
cheltuielile secţiunii de funcţionare. 

Art.2 Primarul comunei Vânători-Neamţ prin Serviciul Financiar-Contabil, 
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

Nr.4 
Din 31.01.2019 

Presedinte de şedinţă: 
Consilier, Vasile Ghe. URSACHE 

                                                                                   
                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                  Secretar, 
                                                                                     Alina Iuliana FLOŞ 

  Total consilieri locali : 15                                                                                                                                                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru   : 15  
   Împotrivă:-  
   Abtineri :-                                                                                              



 
PROIECT                                                                    ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului financiar al anului  2018, în sumă de 92.012,17 lei- capitol bugetar 
82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare 
 
Consiliul Local al comunei  Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederilor art. 58 alin.(1) lit.b) din Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Vânători-Neamţ, precum şi 
Raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, ambele înregistrate cu 
nr. 167 din 15.01.2019; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit. a) şi art.45 alin.(2)  lit. a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 
încheierea exerciţiului financiar al anului 2018, în sumă de 92.012,17 lei –capitol bugetar 
82E980000, pentru aprobarea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 
cheltuielile secţiunii de funcţionare. 

Art.2 Primarul comunei Vânători Neamţ prin Serviciul Financiar-Contabil, Impozite 
şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

Jr. Maria PETRARIU 
                                                                                         Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                 Secretar, 
                                                                                          Alina Iuliana FLOŞ 
                                                                              
 
 
 
 



 
 ROMÂNIA    APROB, 

                                              JUDEŢUL NEAMŢ                                   PRIMAR,  
                                   COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ         Maria PETRARIU 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr. 167 din 15.01.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului  2018, în sumă de 92.012,17 lei - 
capitol bugetar 82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din 

decalajele dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare 
 

În anul 2010 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/30 iunie 2010, s-a 
modificat Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 introducându-se noţiunea de 
„excedent sau deficit bugetar”. 

 Dispoziţiile actului normativ menţionat prevăd că excedentul anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe secţiunea de funcţionare şi cea de 
dezvoltare, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat 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 hotărârii consiliului local, pe trei destinaţii.  

O primă destinaţie este aceea de a finanţa cheltuielile secţiunii de dezvoltare. 
O a doua destinaţie priveşte acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 
curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării primei destinaţii.  

O a treia destinaţie o reprezintă acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la finele exerciţiului bugetar. 

În cazul bugetului local al comunei Vânători-Neamţ excedentul la finele anului 
2018 a fost de 92.012,17 lei – capitol bugetar 82E980000 şi propun să fie utilizat pentru 
acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile 
secţiunii de funcţionare. 

 Doamnelor şi domnilor consilieri,  
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a aproba 

proiectul de hotărâre în forma în care este prezentat. 
   

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, 
Inspector principal, 

Elena AVADANEI-ROȘU 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 167 din 15.01.2019 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului  2018, în sumă de 92.012,17 lei - 

capitol bugetar 82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din 
decalajele dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare 

 
În anul 2010 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/30 iunie 2010, s-a 

modificat Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 introducându-se noţiunea de 
„excedent sau deficit bugetar”. 

 Dispoziţiile actului normativ menţionat prevăd că excedentul anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe secţiunea de funcţionare şi cea de 
dezvoltare, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat 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 hotărârii consiliului local, pe trei destinaţii.  

O primă destinaţie este aceea de a finanţa cheltuielile secţiunii de dezvoltare. 
O a doua destinaţie priveşte acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 
curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării primei destinaţii.  

O a treia destinaţie o reprezintă acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la finele exerciţiului bugetar. 

În cazul bugetului local al comunei Vânători-Neamţ excedentul la finele anului 
2018 a fost de 92.012,17 lei – capitol bugetar 82E980000  şi propun să fie utilizat pentru 
acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile 
secţiunii de funcţionare. 

 Doamnelor şi domnilor consilieri,  
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a aproba 

proiectul de hotărâre în forma în care este prezentat. 
   

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 


