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DISPOZIȚIE 
privind acoperirea definitivă din excedentul  

bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 
 

Având în vedere : 
 - referatul înregistrat sub nr.84/07.01.2021 prin care se propune acoperirea definitivă din 
excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare ; 
 - prevederile art.58 alin.(1) lit.c) și alin.(14) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 
 - prevederile Capitolului V, art.5.16.3 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordinul Ministerului 
Finanțelor Publice nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; 

- prevederile art.155 alin.(1) lit.c) și alin.4 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziţie : 
 

Art.1 - Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 
din excedentul bugetului local al anului precedent. 
 Art.2 - Primarul comunei și compartimentul taxe,impozite financiar – contabil vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 Art.3 - Prezenta dispoziție va fi comunicată de catre secretarul general al comunei 
instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate. 
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REFERAT 
 

       Având în vedere prevederile legale cuprinse în Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare respectiv : 
      "Art. 58. - 1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua 

sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) 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 hotararilor autoritatilor deliberative, astfel: 

   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 urma aplicarii 

prevederilor lit. a); 

        c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa 

caz, la sfarsitul exercitiului bugetar." 

     "(14) Acoperirea definitiva la sfarsitul anului, a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si 

dezvoltare, dupa caz, se poate face in baza dispozitiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei careia i 

s-au delegat aceste atributii, atunci cand deficitul rezultat la sfarsitul exercitiului bugetar, este mai mic sau egal 

cu sumele aprobate in baza hotararilor autoritatilor deliberative pentru destinatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si 

b).",fapt pentru care propun emitere dispozitiei privind privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului 

local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020. 

 

                           INSPECTOR, 

                                      Paraschiv Ileana -Cristina 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


