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Privind : acoperirea definitiv ă  a deficitului sec ţ iunii (1e dezvoitare (iin excedcntul bugetului Iocal pe auul 
2()16 

Ini ţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiuhii Tecuci, jude ţul Galaţ i; 
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului : 37/PJ/03.01 .201 7; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci,jude ţuJ Galaţ i, întrunit în sedintae 	tk.L 	din data de 6 
àl 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. : 36 /PJ/ 03.01.2017; 

vând în vedere raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 
35 /PJ/ 03.01 .2017; 

Avnd în vedere: 
• raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1;2;3;4 si 5; 

•• Legii bugetului de stat pe anul 2016, num ărul 3 3 9/ 1 8 decembrie 20 1 5; 
•:• Legea 273/2006 privind finan ţele publice locale, art.58 cu modifîcările şi completările ulterioare; 

Ordinul ministrului finantelor nr. 2890 din 23 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice prîvind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016; 

•:• art.36, alin.2 lit.b, alin.4 Iit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 
•• art.45, alin. 2 lit.a coroborat cu art. 11 5  alin. 1 lit.b din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia 

publică  locală, republicată  în februarie 2007, cu modific ările si completările ulterioare. 

HOT Ă R Ă TE: 

Art. 1 Se aprob ă  acoperirea defînitiv ă  a defîcitului bugetar pe anul 2016 a sec ţiunii de dezvoltare cu 
suma de 3.3 16.940,25 lei, din excedentul bugetului local. 

Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PREŞED1NTE DE ŞE INŢĂ  
r 	 CONTRASEMNEAZĂ  

SECRETAR UAT MUNIIPIUL TECUCI 



ROMÂNII\ 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPJUL 1]CUC1 
PRIMAR 

NR.36/PJ/ 03.01.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proicctul dc hotă rârc privind acoperirca definitiv ă  a dcficitului scc ţiunii de dezvoltarc din 
cxcedcntul bugetului Iocal pc anul 2016 

În conformitate cu Ordinul ministrului iinan ţelor publice nr.2890 / 23 decembrie 2016, publicat în 
Monitorul Oiicial aI României nr.1042/23 decernbrie 2016, au fost aprobate Normele metodologice privind 
încheierea exerci ţiului bugetar al anului 2016; 

Având în vedere referatul nr. 35/PJ/03.01.2017 a Direc ţiei Econornice- Compartiment buget; 
ln urma comunicării de către Trezoreria Municipiului Tecuci a conturilor de execu ţie a bugelului 

local ş i în vederea respectării metodologiei de mai sus, a rezultat urm ătoarea situatie: 
- secţiunea de funcţionare a prezentat un EXCEDENT de 2.728.400,87 Iei, care a fost preluat în contul de 
excedent al bugetului Iocal cu Nota de contabilitate a Trezoreriei Municipiului Tecuci; 
- secţiunea de dezvoltare, dup ă  restituirea execedentului din anul 2015 ( în cuantum de 3.407.000 Iei ) a 
rezultat un DEFICIT de 3.31 6.940,25 lei, deficit acoperit din excedentul bugetului local cu Nota de 
contabilitate a Trezoreriei Municipiului Tecuci; 

Pentru respectarea prevederilor punctului nr.5. 1 3.3 .conform: 
- alin. 1 lit b) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local, din normele susmen ţionate, prin 
care în situaţia în care secţiunea de funcţionare ş i/sau secţiunea de dezvoltare înregistreaz ă  deficit, 
consiliile locale. ...... au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitiv ă  din 
excedentul bugetului local a deficitului sec ţiunii respective; 
- alin.2 - pe baza hotărârilor de consiliu, unităţile trezoreriei statului înregistreaz ă  operaţiunea de 
acoperire definitivă  a deficitelor sec ţiunilor respective, 

conformitate cu prevederile Legii nr.2 1 5/200 1 - legea administra ţiei publice locale - republicată, art.63, 
alin.(4) lit.b) prin care primarul supurie spre aprobare consiliului local contul de incheiere a exercitiului 
bugetar, consiliul local in baza art.36 alin.(4) lit a) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), 
aproba, la propunerea primarului, contul de incheiere a exercitiului bugetar; 

PROPUNEM 
aprobarea Proiectului de hot ărâre cu privire Ia acoperirea definitiv ă  a deficitului secţiunii de 

dezvoltare din excedentul bugetului Iocal pe anul 2016 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 35 /PJ / 03.01.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Ia proicctul de hotărâre privind acoperirca definitiv ă  a deficitului sec ţiunii de dczvoltare din 
excedentul bugetului local pe anul 2016 

În conformitate cu Ordinul ministrului finari ţelor publice nr.2890/23 decernbrie 2016, 
publicat în Monitorul Oficial al Rornâniei nr. 1042/23 decembrie 2016, au fost aprobate Normele 
rnetodologice privind încheierea exerci ţ iului bugetar al anului 2016, cap. V punctul 5.13. Stabiiirea 
rezultatului execu ţiei bugetului local După  efecluarea operajiunilor de reguiarizare cu bugetul 
de stat şi celelaile bugele, prev ăzule de prezentele norme melodologice, autoril ăjiie adminisfra ţiei 
publice Iocale şi unităjile Trezoreriei SIaluIui vor proceda la slabilirea rezullatuiui execujiei 
bugelelor locale lajinele anuiui, pe secjiuni 
5.13.1. lnchiderea execu ţiei sec ţiunii de func ţionare: 
5.13.1.1. Conturile de venituri ş i de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de 
excedent al sec ţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit aI sec ţiunii de funcţionare, după  caz, 
astfel: 

- prin contul 82.A.98.96.00 Excedent aI sec ţiunii de funcţionare, în situa ţia în care totalul 
veniturilor secţiunii de funcţionare, după  deducerea sumelor eviden ţiate în contul de venituri ale 
bugetului local 21.A.40.1  1 .00 Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă  ale secţiunii de funcţionare, este mai mare decât 
cheltuielile secţiunii de func ţionare; 

- prin contul 82.A.99.96.00 Deficit al sec ţiunii de funcţionare, în situaţia în care totalul 
veniturilor sec ţiunii de funcţionare, după  deducerea sumelor eviden ţiate în contul de venituri ale 
bugetului local 21.A.40.1  1 .00 Venituri ale bugetelor Iocale - Sume din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă  ale secţiunii de funcţionare, este mai mic decât 
cheltuielile sec ţiunii de funcţionare. 
5.13.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sec ţiunii de 
funcţionare: 
a) închiderea de c ătre unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sec ţiunii de 
funcţionare: 
b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2016, 
pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă  ale secţiunii de funcţionare. Această  operaţiune se 
efectuează  de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baz ă  de ordin de plată  pentru 
Trezoreria Statului (OPT), prin care se vireaz ă  suma corespunzătoare din contul de venituri ale 
bugetului local 21.A.40.1  1 .00 Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă  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 Iocale 
(exclusiv contul 21.A.40.11.00  Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului 
precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă  ale secţiunii de funcţionare); 



5.13.2. Îuchidcrci cxccii ţici scc ţiunii dc dczvoltarc: 
5.13.2.1. Conturilc dc vcnituri ş i dc clicltuicli alc scc ţ iunii dc dczvoltarc se închid prin contul dc 
cxcedent al scc(iunii dc dczvoltare sau priii contul dc dclicil al sec ţ iunii dc dezvoltarc, dul)à caz 
astfel: 

- priii coiitul 82.A.98.97.00 lxcedent al scc ţ iunii de dezvoltarc, în situa ţ ia în carc tolalul 
veniturilor sec ţ iunii dc dczvoltarc, după  deducerea Suiiicl()r evidcn ţ iatc în coiiturile de venituri alc 
bugetului local 21.A.40.13.00 Venituri ale bugetelor localc - Surne diii cxcedentul anului prcccdciit 
pentru acoperirea golurilor lcmporare de cas ă  ale sec ţ iunii de dezvoltare ş i 21.A.40.14.00 Veiiituri 
ale bugetelor locale - Surne din excedentul bugetului local utilizate peiitru llnan ţarea cheltuiclilor 
secţ iunii de dezvoliare, este mai mare decât cheltuielile Sec ţiunii de dezvoltare; 

prin coiitul 82.A.99.97.00 Deflcit al sec ţ iuiiii de dezvoltare, în Situa ţia în care t()talul 
veniturilor sec ţ iunii de dczvoltare, dup ă  deducerea sumelor eviden ţ iate în conturile de veniluri alc 
bugetului Iocal 21.A.40.13.00 Venituri ale bugetelor locale - Surne din exccdentul anului precedciii 
pentru acoperirea golurilor ternporare de cas ă  ale Sec ţ iunii de dezvoltare ş i 21 .A.40.14.00 Veiiiiuri 
ale bugetelor locaJe - Surne din excedentul bugetului local utilizate pentru f1nan ţarea cheltuielilor 
secţ iunii de dezvoltare, este mai mic decât cheltuielile sec ţ iunii de dezvoltare. 
5.13.2.2. Opera ţiunile privind închiderea conturilor de venituri ş i cheltuieli ale sec ţ iunii de 
dezvoltare: 
a) închiderea de c ătre unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sec ţiunii de 
dezvoltare: b) rcîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul 
anului 2016, pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă  ale secţiunii de dezvoltare ş i pcntru 
f1nanţarea cheltuielilor sec ţiunii de dezvoltare. Aceast ă  operaţiune se efectuează  de ordonatorii 
principali de credite ai bugetelor locale pe baz ă  de ordin de plată  pentru Trezoreria Statului (OPT), 
prin care se vireaz ă  suma corespunzătoare din conturiie de venituri ale bugetului Iocal 21 .A.40. 1 3.00 
Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluriior 

temporare de cas ă  ale secţiunii de dezvoltare ş i 21.A.40.14.00  Venituri ale bugetelor locale - Sume 
din excedentul bugetului Iocal utilizate pentru f1nan ţarea cheltuielilor sec ţiunii 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 - Surne din excedentul anului 
precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă  ale secţiunii de dezvoltare şi 21.A.40.14.00 
Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f1nan ţarea 

cheltuielilor sec ţ iunii de dezvoltare): 
5.13.3. (1) Stabilirea excedentuluildeficitului anual al bugetului local 
a) In situaţia în care sec ţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistreaz ă  excedent, 
acesta se preia în contul de excedent al bugetului Iocal, pe baz ă  de notă  contabilă ; 
b) In situa ţia în care sec ţiunea de funcţionare ş i/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează  
deficit, consiliile locale, jude ţene şi Consiliul General al Municipiului Bucure şti, după  caz, au 
obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitiv ă  din excedentul bugetului 
Iocal a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după  caz, până  la data de 09 
ianuarie 2017, inclusiv. 
(2) Pe baza hotărârilor consiliilor locale, jude ţene ş i Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după  caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistreaz ă  operaţiunea de acoperire 
definitivă  a deficitelor sec ţiunilor respective, pe bază  de notă  contabilă ; 
In urrna comunicării de către Trezoreria Municipiului Tecuci a conturilor de execu ţie a bugetului 
Iocal ş i în vederca respect ării metodo!ogiei de mai sus, a rezultat urm ătoarea situaţie: 



- scc ţ iunea de func ţ ionare a prezentat un IEXCIEDENT de 2.728.400,87 lci, care a fost pr&unt îl1 
c0111u1 de excedent al bugetului Iocal CU Nota dc contabilitate a Trezoreriei Mullicipiului Tecuci; 
- sec ţ iunea de dezvoltare, dup ă  restituirea exccedentului din anul 2015 (în cuantum de 3.407.()()() lci 
) a rezultat Ufl DEFICIT de 3.316.940,25 lei, deficit acoperit din excedentul bugetului Iocal cu N()ta 
de contabilitate a Trezoreriei MunicipiLllLli Tecuci; 

Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 - legea adrninistra ţiei publice localc 
republicată  art.45 alin.(I) In exercitarea atributiilor ce ii revin collsiliul local adopta hotarari, CLI 
votui majortatii membrilor prezenti, iar in baza art.36 alin.(4) lit.a) consiliul iocal aproba la 
propunerea primarului, contul de incheiere a exercitiului bugetar si art. 58 din Legea 273/2()06 
privind finan ţele publice locale, consideram ca proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
acoperirii definitive a deficitului sec ţ iunii de dezvoltare din excedentul bugetului locai sec ţ iullca de 
functionare, pe anul 2016, indeplineste conditiile de oportunitate si legalitate, fapt pentru care i1 
supunern spre dezbaterea si aprobarea consiliului local in forma prezenta. 

DIRECTOR ENERAL, 
ŢĂPOINIC LETA 

lntocmit, 
ec.Stanislav Lumini ţa 



rdil;jl la rtata dc: 	03-JAN-17 09:13:55 

Contul de executie al bugetului local-functionare 

la data de: 30-DEC-16 Page 1 of 3 

Sursa de finantare 	lntegral dc la bugel 

4269312 	Municlplul Tecuci 

An : 	2016 	Trezorerie Tocuci 

Venituri/Chcltuieli Cod Credite lncasari/Plati Disponit)il 

Veniturile bugetelor Jocale .00 67,584,807.30 .00 

lmpozit pe venit 030000 .00 398,846.50 .00 

lmpozitul pe veniturile din tr 031 800 .00 398,846.50 .00 

Cote si sume defalcate din imp 040000 .00 14151 226.92 .00 

Cote defalcate din impozitul p 040100 .00 11,452,279.40  .00 

Sume alocate din cotele defalc 040400 .00 2,698,947.52 .00 

Alte impozite pe venit, profit 050000 .00 47.27 .00 

Alte impozite pe venit, profit 055000 .00 47.27 .00 

lmpozite si taxe pe proprieta 070000 .00 6048,909.79 .00 

lmpozit si taxa pe cladiri 070100 .00 2,595,993.29 .00 

lmpozit pe cladiri de la perso 070101 .00 1,799,857.73 .00 

lmpozit si taxa pe cladiri de 070102 .00 796,135.56 .00 

- 	lmpozit si taxa pe teren 070200 .00 2,994,430.76 .00 

lmpozit pe terenuri de la pers 070201 .00 1,700,858.25 .00 

lmpozit si taxa pe teren de la 070202 .00 707,725.96 .00 

lmpozit pe tcrenul din extravi 070203 .00 585,846.55 .00 

Taxe judiciare de timbru si al 070300 .00 233,177.13 .00 

Alte impozite si taxe pe prop 075000 .00 225,308.61 .00 

Sume defalcate din TVA ( se sc 110000  .00 40,219,637.00 .00 

Sume defalcate din taxa pe val 110200  .00 36,640,637.00 .00 

Sume defalcate din taxa pe val 110500  .00 130,000.00 .00 

Sume defalcate din taxa pe val 110600  .00 3,449,000.00 .00 

Alte impozite si taxe generale 120000 .00 1,261.91 .00 

Taxehoteliere 120700 .00 1,261.91 .00 

Taxe pe servicii specifice 150000 .00 2,1 14,086.78 .00 

lmpozit pe spectacole 150100 .00 3,935.00 .00 

Alte taxe peservicii specific 155000 .00 2,110,151.78 .00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 160000 .00 2,297,195.53 .00 

lmpozit pe mijloacele de tran 160200 .00 1,732,919.86 .00 

Jmpozit pe mijloacele detrans 160201 .00 1,172,555.94 .00 

lmpozit pe mijloacele de trans 160202 .00 560,363.92 .00 

Taxe si tarife pentru eliberar 160300 .00 509,328.47 .00 

Alte taxe pe utilizarea bunuri 165000 .00 54,947.20 .00 

Alte impozite si taxe fiscale 180000 .00 1,732.00 .00 

Alte impozite si taxe 185000 .00 1,732.00 .00 

Venituri din proprietate 300000 .00 2,732,249.06 .00 

Venituri din concesiuni si inc 300500 .00 2,652,676.69 .00 

Alte venituri din concesiuni s 300530 .00 2,652,676.69 .00 

Vcnituri din dividende 300800 .00 79,572.37 .00 

Venituri din dividende de la a 300802 .00 79,572.37 .00 

Venituri din prestari de servi 330000 .00 218,006.41 .00 

Venituri din prestari de servi 330800 .00 212,987.41 .00 

Contributia persoanelor benef 331200 	 , .00 5,019.00 .00 

Venituri din taxe administrati 340000 .00 334,449.32 .00 



Editat Ia data de: 03-JAN.17 09:13:55 

Contui de executie al bugetului local-functionare 

la data de: 30-DEC-16 Page2of3 

Sursa de finantare 	Integral de Ja buget 

4269312 	Municlpiul Tecuci 

An: 	2016 	Trezorerie Tecuci 

VeniturifCheltuieli Cod Credite lncasari/Piati Disponibil 

Taxe extrajudiciare de timbru 340200 .00 207,409.12 .00 

AIte venituri din taxe adminis 345000 .00 127,04020 .00 

Amenzi, penalitati si confisca 350000 .00 1 387,020.95 .00 

Venituri din amenzi si alte sa 350100 .00 1,048,674.67 .00 

Venituri din amenzi si alte sa 350102 .00 1,048,674.67 .00 

Alte amenzi, penalitati si con 355000 .00 338,346.28 .00 

Diverse venituri 360000 .00 154,009.07 .00 

Varsaminte din veniturile si/s 360500 . 	.00 92,740.31 .00 

Sume provenite din finantarea 363200 .00 9,463.71 .00 

Sume provenite din finantarea 363203 .00 9,463.71 .00 

Alte venituri 365000 .00 51 ,805.05 .00 

Transferuri voluntare, altele 370000 .00 	- 3,441 .000.00 .00 

- 	Varsaminte din sectiunea de fu 370300 .00 	- 3,441 .000.00 .00 

Subventii cle la bugetul de sta 420000 .00 795,128.79 .00 

Subventii pentru acordarea aju 423400 .00 34,763.00 .00 

Subventii din bugetul de stat 424100 .00 760,365.79 .00 

Subventii de la alte administr 430000 .00 172,000.00 .00 

Sume primite de la bugetul jud 433000 .00 172,000.00 .00 

Cheltuielile bugetelor locale 69,464,485.00 64,856,406.43 4,608,078.57 

Autoiitati publice si actiuni 510000 7,638,200.00 6,875,625.77 762,574.23 

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON 510000100000 4,833,000.00 4,736,500.00 96,500.00 

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII 510000200000 2,805,200.00 2,139,125.77 666,074.23 

Alte servicii publice generale 540000 403,000.00 354,349.55 48,650.45 

TITLUL 11 BUNURI 51 SERVICII 540000200000 50,000.00 1,349.55 48,650.45 

TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UN 540000510000 353,000.00 353,000.00 .00 

Ordine publica si siguranta na 610000 1,558,000.00 1,503,926.40 54,073.60 

TITLULVI TRANSFERURI INTRE UN 610000510000 1,558,000.00 1,503,926.40 54,073.60 

lnvatamant 650000 33,832,505.00 33,494,882.58 337,622.42 

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON 650000100000 29,929,000.00 29,619,964.00 309036.00 

TITLUL 11 BUNURI 31 SERVICII 650000200000 3,702,515.00 3,683,233.98 19,281.02 

TJTLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000570000 200,990.00 191,684.60 9,305.40 

Sanatate 660000 1,323,200.00 1,281,383.18  41 ,81 6.82 

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON 660000100000 769,000.00 746,051.00 22,949.00 

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII 660000200000 39,200.00 20,880.18 18,319.82 

TITLULVI TRANSFERURI JNTRE UN 660000510000 515,000.00 514,452.00 548.00 

Cultura, recreere si religie 670000 6,381 ,900.00 5,521 .081 .40 860,81 8.60 

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON 670000100000 453,000.00 448,767.00 4,233.00 

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII 670000200000 4,809,000.00 4,123,677.48 685,322.52 

TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UN 67000051 0000 1,119,900.00  948,636.92 171,263.08  

Asigurari si asistenta sociala 680000 5,955,600.00 4,934,683.27 1 ,020,91 6.73 

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON 680000100000 2,387,000.00 1,897,672.00 489,328.00 

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII 680000200000 258,600.00 218,531.27 40,068.73 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 680000570000 3,31 0,000.00 2,81 8,480.00 491 ,520.0O 

Locuinte, servicii si dezvolta 700000 4,021 ,900.00 3,633,578.45 388,321 .55 



itt lo dato ţJo: 03-JAN-17 09:13:55 

Contul de executie al bugetului Iocaj-functionare 

la data de: 30-DEC-16 	 Page 3 of 3 

Sursa de finantare 	lntegral de la bugel 

4269312 	Municlplul Tecuci 

An : 	2016 	TrezorerieTecuci 

Venituri/Cheltuieli Cod Credite lncasari/Plati Disponibil 

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON 700000100000 125,200.00 114,674.00 10,526.00 

TITLUL ll BUNURI Sl SERVICII 700000200000 3,896,700.00 3,518,904.45 377,795.55 

Protectia mediului 740000 5,576,18000 5,477,743.24 98,436.76 

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII 740000200000 5,541180.00 5,442,872.24 98,307.76 

TITLUL Xl ALTE CHELTUIELI 740000590000 35,000.00 34,871 .00 129.00 

Agricultura, siivicultura, pis 830000 25,000.00 .00 25,000.00 

TITLUL ll BUNURI Sl SERVICII 830000200000 25,000.00 .00 25,000.00 

Transporturi 840000 2,749,000.00 1,779,152.59 969,847.41 

TITLUL ll BUNURI Sl SERVICII 840000200000 2,749,000.00 1,779,152.59 969,847.41 

EXCEDENT/DEFICIT .00 2,728,400.87 .00 

intocmit, 	 Sef serviciu, 
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Contul de executie al bugetului local-dezvoltare 
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Sursa de finantarc 	Integrai de la buget 

4269312 	Municipiul Tecuci 

An : 	 2016 	TrezorerieTecucj 

Venituri/Cheltuieli Cod Credite lncasari/Plati Disponibil 

Veniturile bugetelor locale .00 7,527,576.38 .00 
Transferuri voluntare, altele 370000 .00 3,441,000.00 .00 
Varsaminte din sectjunea de fu 370400 .00 3,441 ,000.00 .00 
Venjturi djn valorificarea uno 390000 .00 315,038.65 .00 
Venjturi djn valorificarea uno 390100 .00 16,029.50 .00 
Venituri din vanzarea locuinte 390300 .00 261,665.35 .00 
Veniturj din vanzarea unor bun 390700 .00 37,343.80 .00 

lncasari din rambursarea impru 400000 .00 3,407,000.00 .00 
Sume din excedentul bugetului 401400 .00 3,407,000.00 .00 

Subventii de la bugetul de sta 420000 .00 123,660.47 .00 

Subventii de la bugetul de sta 422000 .00 123,660.47 .00 

Sume primite de la UE/ajti don 450000 .00 240,877.26 .00 

Fondul European de Dezvoltare 450100 .00 240,877.26 .00 

Sume primite in contul platilo 450102 .00 240,877.26 .00 

Cheltuielile bugetelor Jocale 10,395,920.00 7,437,51 6.63 2,958,403.37 

Autoritati publice si actiuni 510000 386,600.00 316,987.83 69,612.17 

TITLUL Xlll ACTJVE NEFINANCIAR 510000710000 386,600.00 316,987.83 69,612.17 

lnvatamant 650000 714,900.00 714,897.87 2.13 

TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIAR 650000710000 714,900.00 714,897.87 2.13 

Sanatate 660000 219,000.00 153,368.95 65,631 .05 

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UN 660000510000 219,000.00 153,368.95 65,631.05 

Cultura, recreere si religie 670000 321 .200.00 56,857.44 264,342.56 

TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCJAR 670000710000 321 ,200.O0 56,857.44 264,342.56 

Asigurari si asistenta sociala 680000 6,400.00 6,400.00 .00 

TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIAR 680000710000 6,400.00 6,400.00 .00 

Locujnte, servicii si dezvolta 700000 3,557,620.00 1,892,960.49 1,664,659.51 

Titlul Vlll PROIECTE CU FINANT 700000560000 2,340,100.00 1,280,945.55 1,059,154.45 

TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIAR 700000710000 1,217,520.00 612,014.94 605,505.06 

Protectia mediului 740000 3,913,000.00 3,597,705.36 315,294.64 

TITLUL Vll ALTE TRANSFERURI 740000550000 617,000.00 612,653.44 4,346.56 

TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIAR 740000710000 3,220,000.00 2,909,051 .92 310,948.08 

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 740000720000 76,000.00 76,000.00 .00 

Transporturi 840000 1,277,200.00 698,338.69 578,861.31 

TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIAR 84000071 0000 1,277,200.00 698,338.69 578,861 .31 

EXCEDENT/DEFICIT .00 90,059.75 .00 

lntocmit, 	 Sef serviciu, 
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Nr. 22255 lPJl din 27.12.2016 
APROBAT, 

PRIMAR 
Că tă lin ConstantinHurdubae 

I 	 Al 

REFERAT, 
D1 Primar al Municipiului Tecuci 

În atenţia d-rei SECRETAR - Fotache Valerica 

Referitor la: sedinţă  CL acoperire definitivă  a deficitului sec ţiunii de dezvoltare din sec ţiunea de 
functionare din excedentul bugetului local; 

Documeiit emis de : Directia economica-compartiment buget-Municipiul Tecuci; 

În conformitate cu punctul 5. 1 3 . 3 Stabilirea rezultatului execu ţiei bugetului local din Ordinul 
ministrului finanţelor publice rir.2890123 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României 
nr. 1 042/23 decembrie 2016, prin care au fost aprobate Normele metodologice privind încheierea exerci ţiului 
bugetar al anului 2016, prin care se precizeaza ca: 

După  efectuarea opera ţiunilor de regularizare cu bugetul de stat ş i celelalte bugete, prevăzute 
de prezentele norme metodologice, autorit ăţile admiiiistra ţiei publice locale ş i unităţile Trezoreriei 

—8tatuIui vor proceda la stabilirea rezultatului execu ţiei bugetelor locale la finele anului, pe sec ţiuni. 
,,In situaţia în care secţiunea de func ţionare ş ilsau secţiunea de dezvoltare înregistreaz ă  deficit, 

consiliile locale, jude ţene şi Consiliul General aI Municipiului Bucure şti, după  caz, au obliga ţia de a 
aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitiv ă  din excedentul bugetului local a deficitului 
secţiunii de funcţionare ş ilsau dezvoltare, după  caz, pana la data de 09 ianuarie 2017 iiiclusiv. 

Pe baza hotărârilor consiliilor locale, jude ţene si Consiliul Geiieral aI Municipiului Bucureti, 
după  caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistreaz ă  operaţiunea de acoperire definitiv ă  a deficitelor 
secţiunilor respective, pe baza de notă  contabilă . 

Vă  rugăm să  stabiliţi o sedintà de Consiliu Local în perioada 03-09 ianuarie 2017 inclusiv, pentru 
aprobarea acoperirii definitive a deficitului sec ţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 3 1 . 1 2.20 1 6 din 
excedentul sec ţiunii de funcţionare a bugetului local. 

Director gneraI 
Tăpoi Ni oleta 	

Întocmit, 
Cornpartiment buget, 
Stanislav Lumini ţa 



;\Ţ l i\, 	i ill 	1 	H 	1 	All 	/\l 	iF,/\r,ll l 	7\l; 	/\ 1. 	1 	1 ;/.; 

liii 	,iI • 	iiiiil,ilili 	i:ijiii i ., j , 	;,:, H.i.;, 	Jit 	li.i,.c 	ilililiilUi 	1, 

itiii.li:iliV 	ciliii,i!i 	vc, 	,,i.ic,i 	:.iitii;i 	i:tiii:,ltiiti/.ilii,iii 
!lilli cli ii ili 	i 	l•.; 	i.li! ii \i 	i!.iii :litl 11? A 	11)1)11 011 ,,l 	xi:ti lc cil 

ci cli 1 di.,  vi 	/;;i i .,! c 	ciilc 	i.l;;. lcii:;il Yl i, il) 11 011 	,\/cc iiliii 

ili 	lliiJili?lc)t 	lccc:;ilt 	,,,ii;c 	cl,ci cy,i:,;di;trliil ;irccjliii 	)ct;i:cilitil 
pi;t 1 	ic ;t ipt;c ii i;;J 	li?li 1 i lc cc lc;iccJ tc il;lt t; di; t;;i;oi ul,; st ;c,lii ii ccc 	1, 

fiicct:lii ,t r;itl; 	;;Jii.i 2 1,  AA0.13 00 	 ,/(:,iiliiti ă l( l)ligtrii;liti lict:;ili 
;Jci i ic 	cit ii 	(JXi;cJiit;til; il 	Jit1i iliJt 	llt t;l.t:di;ll 	ţ ic;t ilt 1) 	;lt:l)J 11:1 ii i;; 
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!i, 1 3. Slahilirr;a rl\z,iilalulu: t.:xi;i;ljlici btig(->tiiltii lt)i;cll 

l )iIlii) OlOCliJu(i.0) ccper;iliJiciilc)l di,; ricgiitai cjCJl(, C ţJ btjqt;lul cit; 
sl;tl :;l i ; c c r;(Jl;l;illc; l.citgt;lc: . lii i;vuzule de pt c,tcnleli; lic)i 1110 

mc;lotlolc)giccc, auloiit; ţ cicc uiJcnii;i\;lI;Jtiei pubtice locult; \ii IJlijllilt? 
ic;7icl 1!l C( Stalulul voi l)rOc;1;du lo sluhilirea FC7UII)Jtlillii 1;x1;c;ulii,;; 

bijllccll;lol locale Ja flrttcll; J)JiJJIIJJ, X\ .sei;iiuni. 
5. 1 3.1 . Închiderej (cxeculi(;j sccliuriii dc funclionarc: 
5.13.1 .1. Corrlurill; (J(; vircluti si di; cfietluiel; ale Sel:lilinii dt; 

furct; ţ iorcorc sc inc(icil prcc; c;otilicl (Je ctxcedcnl al scc ţ itinii dct 
nc;?ic)il;lr(; ;;aii JiJ!i (;1)flliil dc; ,Jilr<;il ;jl seciii..insi de lul)(;tic,lt;•jc(;, 

, ilc 	c;uz, uslfrcl: 
priil cotil;il tA 913.9(3 00 ‚,[xcudetit al sec ţ iuriii ijt; 

fuirciionute, ifl sticialco iri (:1111; lotalul vertilurilor sectiurrii iJe 
func;lillcoc, după  (JOdiiia,ctic,j \;i.ilxlelor (cvidenliale 10 (;()l)liJl de 
venil U li olic l;i Jgcclului liJ(;;i l Â 40.11 00 ..Veniluri ale bugelelor 
locale - • Sunre di ir oxc;odt;rrl ul anului precedenl pcnlru 
acuperireu golui ilc.)l lcinpororcc de cas ă  ale secliuflii de 
fu ncl ionare, ccsti; n c;i i cnart; dccr;ât cheitujclile secliiiflii de 
fun(; ţ iotlalO 

ţ rin Coritiil li2.JlO.9(3.00 	Deficjt at SOctiulli, dc 
func ţ innure, în siluatcu îrt carc totalul venituri(or secl,iunii dc 
functiotiure, dupâ deducolea s(irTreloF evidenl,iate îri corltijl de 
venituri ale bugetului loccjl 21 A40.1l .00 .,Verlituri ale bugelelor 
localc ......Suli)e din excedoiilul at)utui p(eceder)l peritru 
acopeririia goluritor J.ccrrcporare de casă  ale sec ţiunii de 
func ţ ionare, esîe mui mlc decâl chettuielile sectiunii de 
fu n c ţ iolia ie. 

5.13.1.2. Operaliulrile privind incliiderea conturilor de veriiluri 
i cheltuieli ale secl,iunii cie liinctiociare: 

a) înc(iderea de câire Jinclâtile lrezoreriei Statului a conturilor 
de chettuieli ale sec ţ iunii de f(llicl,ioeare: 

82.A.98.96.00 	 = 24,A ,,Clieltuielile 
,,Excedent al bugetelor locale 
sec ţiun!i de (analitice 

\,,7func ţ ionare corespunză toare 
sec ţ iunii de 
funcţionare) 

sau, după  caz, . 

82.A.99.96.00 	 = 24.A ,,Chettuieiile 
,,Deficit al seC(iuflii bugetelor tocale 

de func ţ iorare (anatitice 
corespunză toare 

secţiuflii de 
fuiicctionare) 

b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele 

repartizate din acesta, încursul anului201i5, pentru acoperirea 

goturilor temporare de cas ă  âle secţiullii de furic ţ ionare. Această  

opera ţiune se efectueaz ă  de ordriatoii princiali de credite ai 

bugetetor tocate pe baz ă  de ordi•n de plată  pentru Trezoreria 

Statului (OPT), prin care se vireaz ă  Suma Corespunz ătoare din 

contul de venituri ale bugetului local 21,A.40.11,00 ,,Venituri ale 

bugetelor tocale - Sume din excedentul anului precedent 
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11rcrj)l)i;ltt; iâ 	(;;l:i;( ;tli: :,i?c liicccit cic: liitcc.liccci;icc). 

21 .i\ 82.A;lll.!ll3.00 

lciJ?!1:li?ll)l ,,iXi;(;cit:i)l 	il 
ll)l;;ili; 	(;tc:ticlit;i: ;,c;c:liicc;il 	itc: 
coles ţ :lutvulc)al t; ltiitc;liol);tr cc 
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llir)l;liolt;.Jrt.l) 

21.A 	 82.A,99.96.00 
,,Venilurile f)lJgit(;ll)i 	 ,‚Dtcfic;il ;Jl Sectiuil li 

locale (una litice 	 dc fii iJ c ţ i on a r e 
corespunzătoare 

5Ctiititi dc 
liinctronare) 

5. 13.2. Tnchidercu cxeclitco i ;;i;c;lillrlli dc dezvoltare: 
5. 1 3,2 1. Conll,irilc? iJi; vcctl 1 iji i ;cj dc; t;l;olluieli alcc sec ţ iuliii cii; 

dezvoltarc se 1n;hid cc ic i coc rli iI tlt.; c xccderil al Se(; ţ ;ur;ii cie  

dezvoltare sau prin C()rilt)I tii; (l1Jlit:ll al scccliunii dc dezvollar u, 
după  caz, astfel; 

- prirl conlul 132.A.9 1)97 .0t) ..[:xcc;dccrlt al secl,iui)ii dl: 
dezvoltare, in ,sitiolti;.l ic; t,;art.t 1t;lalul venilurilor sectiunii cie 

dezvottare, după  deduceci;u suc;ieloi cvidentiate în conturile (in 

venituri ale bugetului local 21 /i,,41J,  1 3.0() ,,Veriituri ale hucetelor 
locale — Sume din exceci(!l)ttJl anuliji precedent penttu 
acoperirea gokirilor ietl;polSrtc de cas ă  ale secţiiinii cie 
dezvottare si 21.A.40.14.00 ..\/enitLiri alc bugetelor locale 
Sume din excederitul hugetului local iitilizate peritru firian ţarea 

cheltuieti ţor secl,iut)!i de dezvollare, esle mai mare decât 
cheltuietile sectjuriii de de2vollare: 

— prin contut 82.A.99.97.00 ,.Deficit al sectiunii de 
dezvoltare, in sitdatia ïn carn l()laluJ veniturilor SeC ţ iunil de 
dezvoltare, după  deducerea scjmelor evide,i ţ iate în contiirile de 

venituri ale bugetului local 21 .A.40. l 3.00 ,.Veniluri ale bucetelor 
locate — Sume dir) excedec;tul ar)ului precedent pentru 
acoperirea goturilor tetnpflrare de cas ă  ale sec ţiur)ii de 
dezvoltare i 21.A.40.14.00 ,,Veniti,iri ale bugetelor locale - 
Sunie din excedentul bugetului local utiljzate pentril Orran ţarea 

clieltuielilor secţiunii de dezvoltare, este mai mic decât 
cheltuielile secţiunii de dezvoltare. 

513.2.2. Operaţiunile p(ivitid îtcliiderea contuiilor de venituri 

i cheltuiel:i ale sec ţiunii de dezvoltare: 
a) închiderea de c ă tre unităţ ile Trezoreriei Statului a 

contiirilor de cheltuieli ale sec ţ iurii cie dezvoltâre: 

82,A.98.97,00 	 = 24.A ,,Cheltuielile 
,,Excedent al bugetelor locale 
sectrunrs de (analitice 
dezvoltare corespuflză toare 

sec ţiuriii de 
dezvoltare) 

.sau, după caz,,  

. 	. 	j 	. 	. 82,A.99.97.00 . 24:A,,Cheltijietile 
,,Deficit al sectiunii bugetelor locale 

de dezvoltare 	 . , (anatitice 
corespunză toare 

. 	. 	
. secţ iunii 	de 

dezvoltare) 
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pui ţ I ( l 	; ip;i 	; (J( 11-ilor 1emporaro do C>(( ;,d ţ ; . ţ  
du,v,,Ilai (: 51 21 .A.lO.11.00 ,,Veniluri (J((( hl((lu( ţ )r l ţ , ţ .; ţ l ţ ; 
Si,ii(u (fir( ((x(;cdenllJIl)IigcluIuilocaI ulile.ale penl((.l ( ţ u;(uJ;i ţţ ;a 

chclluiclllor sucliu, ţ i, de de?.vollare in conluj 82.A 1111 (H) l(l) 
,Fx ţ :cdci,l Jl bligeIiilUi local; 

u) iouhiijeru;, (l ţ( ctre unilă tilc lrezorer;ci Sl;,llllill 	J 

cu ţ  (l i J ( il, a de Vcrl lluri a le bugetelor Iocale (exclus (V ;l:( : Iii ( k 
21.A.(). 1 3,00 ,,Vendun ale bugelelor Ior;ale -- l - ln1(; (11(1 

anulu( I)recedenl penlru acoperirca qol;;rilor 
tempor;rc (jc cas!i nlc secliunii de dezvoltare si 21 .A.() 11 011 

,,V((I (ilJJ, i ;Jlc bugciclor locale ......Surnc din exccdcrilul IULI.:i(Jlul 

s.il 	dilonle penlru linantarea (;i(elluielil,)( se ţ ;liJ,oii (JO 

\,7volla ie): 

21.Â 	 = 82.A.98.91.l.11) 
,,Vooiluilc bugclelor locale ,.Excedcnl al sc,;llJi iii (l(( 
(analilicc corespunzdloare dezvollarc 

eCti(i r( ii (Je dezvoI(aie) 

21 .A 82.A.99.97.0l) 
,,Venil,irile bugetelor locale ,.Deficit aI seclions de 
(analilicu corespunz!itoarc dczvoltLI((; 

secfiunii de dez.voltare) 

5. 1 3.3. (l ) Stabilirea excedentului/deficiiului ,nuil j)l 
bugelului local 

a) ln silua ţ ia  în care seciunea de functionarc si/sau 
sectiunea de dezvoltare îilregistreaz ă  excedenl, acesta se preia 
în contu( de excedenl aI bugetului Iocal, pe bazd de nol ă  
contabilă , aslfel; 

% 	 = 	82.A.98.00.00 
82 .A.98.96.00 	 ,,Exceden( al bugcIJ.Jlui 

	

,,Excedenl al seciiunii 	 local 
de functiorlare 
82.A.98.97.00 

,,Exceden( al sec ţ iunii 
de dezvoltare 

.,,.) În situa ţ ia în care secţ iunea de func ţionare i/sau 

sec ţiunea de dezvoltare înregistreaz ă  deficit, consiliile locale, 

judeţene şi Consiliu( Generai al MunJ iiiluiBiijresti, dLJP!i caz, 

auobliga ţia de a aproba prin iotrâre a é -o*-n's--*iiiuldi aoperirea 

definitiva din excedentul bugetului Iocal a deficitului sechuntt de 

func ţ ioflar i/sau dezvoltare, d(p ă  caz ţ  până  la data de 

9 ianuarie 2017 inclusiv. 

(2) Pe baza hotărârilor cons.îliilor (ocale, jude ţene si., 
Consiliului General al Muaicipiului Bucureşti, după  cz, iinităţil. 
Trezoreriei Sta(ului înregistreaz ă  operaţiunea de acoperire 

definitivă  a deficitelor sec ţiunilor respective, pe.baz ă  de notă  
contabilă , astfel; 

82.A.98.00.00  

	

,,Excedent al bugetului 	 82.A.99.96.00 
loca! 	 ,,Deficit al secţ iunii 

de funcţionare 

82.A.99.97.00 
,,Deficit al sec ţ iunii 

de dezvoltare 
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l ţ li ţ l,, ţţ i ţ .( ţ ,(l((lil((( 	(11 ţţ l ţ li ţ 1ili, i(; ;i v ţ (il(J:;, 	ţ )Jl, ţ , ţ JJ 	ţ 	l(l: 

(h; (;x,;c ţ t,(ll/(lclll; ţ l ;,l ,Jc ; 	(,u;;(/.1 ţ (,lll;(lllc  

	

(V( i l ll( (;Jl(;l(), l( (5J((1i( ţ hili, J(( J((((1((;((  (J ţ ;  ţ , / ţ  ll , ţ ;(,i) ţ  ;;J( ţ 	 i l, 

l;i pi l(1(l ţ  i5i ;i(;(((;Ji)( (, 	in  

	

,Ji( ifl(;hQiui(( ;i cXei;((tici 	((li(lJ;Jll( 	1,1.; il ţ  

Po;V;t/ 1 l 	l; ţ  pri !,.1 1 ;;e (;le(;1,(e;)7;( l ţ ) pr ţ n1ul; 	, ţ l ţ  ((l;; ţ (l ţ , 

ale loilll i;inl.ueii( 21)1 /, cu dal;:( de 30 (1(((;i((iill(i(( 201 l). 

CAPITOI..UL Vl 

lnclicicrea execu ţici hugctului asigiiră iilor S()cial(( 
de stat si siste,nului de asigurare pentru accidenle 

de rnu,ică  si boli prolesionale 

Unită tile din sJJl)o(dinea caselor jude ţene de pe( ţ sii pe s( , ;n t ; 

că rora a fost dcscfus c()nt(Jl 25.A Chclluiclilu l )iig ,ll li l i J 

asigură rilor sO(;ialc dc slal Ia nivelul unitaiilor i rcz ţ )rc( ( ţ  
Slatu(ui di(1 cari(u( SCVicii(Oi/l)irourilor fisca(c J(l(( i( ţ ( ţ (iiJip(IJ( ţţ  
oiascloi si c()l))ui,cl()r lransferă . pâre la dala de 1 8 dcrc.oibx , ţ  
21)16. plă t,ile dc r;asâ înregislrale în acesl cont, co ordin IJ(( 1)l;i J; 

J)erlIrU lrezorcria SlaluI(ji (OP7), in conlul 25.A Chclluiel i l ţ  
l>ugelului asigură riJor sociale de stat descfiir; pcseaI(l;J ,;ie; (;( 
judetene dc ponsir l...a ordinul de I)lat ă  pentru lrezorcria `,talu I ui 
(OPT) Se anexeaz ă  conlul de execulle b(Jgclara 1 )l 

subdiviziunile clasifica ţ iei bugetului asigură rilor sociale (Je sl.jl 
pe baza că ruia se vor înregistra pl ăţ ile de cas ă  in conlnhililaio; ( 

casei jude ţene de pansii. 
6.1. lricliide, -ea conl.uiilor de venitud si cJi()llul()li i.i Jc 

sisternului de asigurare pentru accidenle de m(inca ş ( l)oli 

profesiona le 
6.1.1. (1) La dala de 11 iarivarie 2017, unildlile Trc-(?orc( iei 

Slatului încllid conturile de venituri si chelluieli afc( SiSleoll)lJii (r 

asigurare pentru accidenle de muncă  si boli p(ofesional(1, 

operatiune efeclual ă  cu data de 30 decembrie 2016. 
(2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale Sislernului cie 

asigurare penlru accideiite de muncă  si boli profesionale se 

îiictiid prin debituljcreditu! contu)ui 81,01 .A ,,Excedenl/Deficil al 
sistemului de asigurare pentru accidente de rnunc ă  si bol( 

profesionate, dup ă  caz, care se codific ă  astfel; simbo! conl 
81,01.A: cod capiiol 98.04.00 pentru excedenl si, respectiv, 
99.04.00 peiitru deficit. 

(3) ln cazul Activităţ ii de Trezorerie şi Contabilitaie Publică  a 
Municipiulti Bucureti, conturile de venituri si cheltuieli des((l(ise pe 

numele Casei Na ţionale de Pensii Publice se închid prin contul 
si ,o1 .A,OO,OO.00 ,,Excedent!l3elicit curent al sistemt.tlui de asigurare 
pentru accidenté de muac ă  si boli profestonale pe ănul 2016. 

(4) Opera ţ iunile contabile ce sefectueazâ în coiitahilitatea 

unităţ ilorîrezoreriei Statului suat u,rm ătoarele: 
— pentru închiderea contt.trilor de venituri ale sistem ţilui de 

asigurare pentru accidento de muncă  si boli profesionale; 

% 	 81.O1.A . 
22A.20.04:01 	 ,,ExcedentiDeficii al 

,,Contrihu ţ(i de asigurare 	 sistemului de asigură ri 
pentru accidente de 	 penlru accidenle de 

muncă  si boli profes(onale 	muncă  ş i boli profesionale 
datorate de angajatort 

22.A.20.04,02 
,,Contribu ţii de asigurare 

pentru accidente de 
muncă  si boli profesionale 
pentru someri pe durata 

practicii profesionale 


