
RUMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 01 
Din  

Privind aprobarea utilizàrii excedentului bugetului local rezultat dupä Incheierea exercitiului 
bugetar al anului 2017, ca sursá de finantare a cheltuielilor sectiunui  de dezvoltare, pe anul 2018; 

• Initiator: Hurdubae Catalin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
• Nr. de Inregistrare si data depunerii proiectului 2635 / 10.01.2018; 
• Consihul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, Intrumt In sedinta extraordniarä din data de 15 
ianuarie 2018; 
Având In vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului, Inregistrata sub nr. 2634 / 10.01.2018; 
- raportul de specialitate Intocmit de cätre Directia Generala Economica, Inregistrat sub nr. 2531 

/10.01.2018; 
- raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr.  
•• art.58 aim (1) lit, a) din Legea privind finar4ele publice locale nr.273/2006 cu modificärile si 

completärile ulterioare; 
In baza prevederilor: 

•.•art.45, alin. 2 lit.a coroborat cu art. 1 15 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publicä iocalä, republicatd In februarie 2007, cu modificãrile si completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba utilizarea In anul 2018 a sumei de 973.000 lei, din excedentul bugetului local rezultat dupa 
Incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, ca sursã de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, 
pentru obiectivele de investitii conform anexei la prezenta. 
Art.2 Prezenta hotärâre va fi adusä la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotärâre va fi comunicatä celor interesati, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 
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CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MIINICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 2634 /10.01.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotärâre privind aprobarea utilizärii excedentului bugetului local rezultat dupá 
Incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, ca sursä de finantare a cheltuielilor sectiunii  de 

-- 	 dezvoltare, pe anul 2018 

Având In vedere raportul de specialitate nr. 2531/10.01.2018 a Directiei Generale Economice, 
Investitii, Achiziii-Municipiul Tecuci; 

In baza prevederilor art.58 aim (1) lit, a) din Legea privind finantele publice locale nr.273/2006 
cu modificärile si completarile ulterioare; 

Având in vedere necesitatea identificärii de surse de finantare pentm cheltuielile de capital, 
considerAm necesarä Si oportuna utilizarea sumei de 973.000 lei din excedentul anilor anteriori, ca 
sursä de finantare a cheltuielilor sectiunii  de dezvoltare. 

Supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci, proiectul de hotArâre 
privind aprobarea utilizàrii excedentului bugetului local rezultat dupà Incheierea exercitiului 
bugetar al anului 2017, ca sursä de finantare a cheltuielilor sectiunui  de dezvoltare, pe anul 2018. 

PRIMAR 
Cãtálin Constantin Hurdubae 
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Nr. 2531 /10.01.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 
2017 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 

Document emis de: Directia economica —Compartiment Buget-Contabilitate 

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3244/19 decembrie 2017, publicat in 
Monitorul Oficial a! Romaniei nr. 1023/22 decembrie 2017, au fost aprobate Normele metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2017. 

In urma stabilirii rezultatului executiei bugetului local pe anul 2017, a rezultat un excedent al 
bugetului local in cuantum de 7.933.999,92 lei, suma confirmata de catre Trezoreria Municipiului Tecuci 
potrivit extrasului de cont 82A9800004269312 din data de 29.12.2017. 

Potrivit prevederilor art. 58 al Legii nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, "(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la Incheierea exerciiu1ui bugetar, pe 
cele douä sectiuni,  dupa efectuarea regularizarilor In limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat preväzute la art. 6 lit, a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) i a transferurilor din bugetul de stat sau din alte 
bugete, precum §i dupa achitarea plai!or restante, se reporteazä In exercitiul fmanciar urmätor §i se utilizeazà, In 
baza hotärârilor autoritatilor deliberative, astfel: 
a) ca sursã de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporarä a golurilor de casä provenite din decalajele Intre veniturile i cheltuielile 
secunilor de functionare §i 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  §i dezvoltare, dupa caz, la 
sfâritul exercitiului bugetar" 

Avand in vedere faptul ca la nivelul municipiului Tecuci se afla in derulare objective aferente sectiunii 
de dezvoltare demarate in exercitiul bugetar 2017 si pentru care, la unele obiective termenul de finalizare a fost 
in 2017 dar pentru care nu s-a mai putut face plata din cauza modificarii "Programului calendaristic pentru 
efectuarea platilor prin unitatile Trezoreriei Statului" jar la unele obiective termenul de finalizare este prevazut 
pe parcursul exercitiului bugetar 2018, precum Si programele/proiectele care vor fi aprobate in bugetul local pe 
anul 2018, se justifica utilizarea excedentului rezultat la incheierea exercitiului begetar 2018 ca si sursa de 
fmantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

Lucrarile de investitii care la momentul actual necesita a fi platite si care vor fi suportate din "Sume din 
excedentul exercitiului bugetar utilizate pentru sectiunea de dezvoltare" sunt urmatoarele: 

1.Aplicatie ETAX-P 2000 Generare date patrimoniu PATRIMVEN - in suma de 7.425,60 lei 
2.Plotter HP / Imprimanta color multifunctionala laser A3 	- in surna de 2.815,12 lei 
3 Retele de canalizare pe strazile Alexandru Lapusneanu si Bradului- in suma de 23.800 lei 
4 Documentatie tehnica "Reparatn sediu Primarie" 	 - in surna de 24.871 lei 
5 .Documentatie reambularé topografica a Municipiului Tecuci 	- in suma de 71.400 lei 



6. Modernizare utilaje statie de sortare si transfer deseuri menajere - in suma de 120.692 lei 
7. Reabilitare invelitoare bloc ANL - in suma de 362.000 lei 
8. Reabilitare Unitatea de invatamant Col Nat Spiru Haret Tecuci 

Retele exterioare hidrotehnice - in suma de 	2.115 lei 
9. Modernizare strada Mihail Kogalniceanu - in suma de 	143.912 lei 
10. Studiu de fezabilitate Modernizare strada Ion Tau - in suma de 	14.280 lei 
11. Alimentare cu energie electrica locuinte ANL etapa II - in suma de 18.391 lei 
12. Masina multifunctionala pt lucrari de salubrizare - in suma de 151.725 lei 
13. Sistem sonorizare - in suma de 21.000 lei 
14. Retea 	Intranet - in suma de 	8.572 lei 

TOTAL = 	973.000 lei 

In urma celor relatate mai sus propun spre analiza si aprobare utilizarea din excedentul bugetului local 
rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2017 a sumei de 973.000 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare. 

Director General, 

Tapoi Nico) 

Sef serv. buget-contabilitate, 

Cristea Mariana 

0/-1-b7 



Anexa nr.1 la H.C.L. nr. (2/ din  /6 &0 
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Nr. Crt Denumire Obiectiv Investitii Valoare 
1 Aplicatie ETAX-P 2000 Generare date patrimoniu PATRIMVEN 7426.00 
2 Plotter HP / Imprimanta color multifunctionala laser A3 2816.00 
3 Retele de canalizare pe strazile Alexandru Lapusneanu si Bradului 23800.00 
4 Documentatie tehnica "Reparatii sediu Primarie" 24871.00 
5 Documentatie reambulare topografica a Municipiului Tecuci 71400.00 
6 Modernizare utilaje statie de sortare si transfer deseuri menajere 120692.00 
7 Reabilitare invelitoare bloc ANL 362000.00 
8 Reabilitare Unitatea de invatamant Col Nat Spiru Haret Tecuci Retele exterio are hidrotehnice 2115.00 

9 Modernizare strada Mihail Kogalniceanu 143912.00 
10 Studiu de fezabilitate Modernizare strada Ion Tau 14280.00 
11 Alimentare cu energie electrica locuinte ANL etapa II 18391.00 

12 Masina multifunctionala Pt lucrari de salubrizare 151725.00 

13 Sistem sonorizare 21000.00 
14 Retea Intranet 8572.00 

TOTAL 973000.00 

Intocmit, 
Sef serv. buget-contabilitate, 

Cristea Mariana 	i 

q4: 


