
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL h  9  

HOTARÂREA Nr. 	 
Din 	  

Privind: aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat dupa incheierea exercitiului 
bugetar al anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018; 

• Iniţiator : Hurdubae Catalin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
• Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului:  5 0 -2 5  I  tI-ok Zol  9 
• Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţa  O1 	din data de 	94 Z<Wq 

Având în vedere : 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub 	/  i21y  
- raportul de specialitate intocmit de c ătre Directia Generala Economica, inregistrat sub nr..25-0d,)9  / 

4:g 	2049;  
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr.  42/3/  
- art 58, alin 1, lit. a) din Legea privind finan ţele publice nr. 273 din 2006, cu modific ările şi 

completările ulterioare; 
in baza prevederilor: 

- art. 45, aliniatul (2), lit. ,a", si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei pub lice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARA Ş TE: 

Art.1 Se aprobă  utilizarea in anul 2019 a sumei de 718.400 lei, din excedentul bugetului local rezultat 
dupa incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare, pentru obiectivele de investitii conform anexel la prezenta. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PRESEDIN, 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI 

* / 



Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 	din 	 24°  

Nr. .t. 	 Denumire Obiectiv Investi ţii 	 Valoare  

1 Sistematizare pe verticala 	 108000,00 

2 Reabilitare strada Libertatii 	 80176,00 

3 Modemizare strada Stefan cel Mare 	 239419,00 

4 Modemizare Bulevardul Victoriei 	 290805,00 

TOTAL 	 718400,00 

Sef serv Investitii, 	 Sef serv buget contabilitate, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. .250,24. / 	-20/9 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local 
rezultat dupa incheierea execrcitiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finantare a 
acheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2019 

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de c ătre Directia Generala Economica, 
inregistrat sub nr. 25009 /17.04.2019; 

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

Avand in vedere necesitatea identificarii de surse de finantare pentru cheltuieeli de 
capital, consideram necesara si oportuna utilizarea sumei de 718.400 lei din excedentul anului 
2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

Supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci, proievtul de 
hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat dupa 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare, pe anul 2019. 

PRIMAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL 
TECUCI 

PRIMA R 
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Nr25-4.0,/ 	? 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la 

incheierea exercitiului bugetar 2018 

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3809/ 2018, princare au fost aprobate 
Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 si a Ordinul nr. 3858/2018 pentru 
completarea Normelor metodologice privind incheierea exerci ţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 3809/2018 

In urma stabilirii rezultatului executiei bugetului local pe anul 2018, a rezultat un EXCEDENT al bugetului 
local in cuantum de 718.406,30 lei, suma confirmata de catre Trezoreria Municipiului Tecuci potrivit extrasului de 
cont 82°98000042693 12/3 1.12.2018. 

Potrivit prevederilor art. 58 al Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la Incheierea exerci ţiului bugetar, pe cele 
două  secţiuni, după  efectuarea regulariz ărilor 1n limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 
precum şi după  achitarea pl ăţilor restante, se reporteaz ă  in exerci ţiul financiar următor şi se utilizează, in baza 
hotărârilor autorit ăţilor deliberative, astfel: 
a) ca sursă  de finanţare a cheltuielilor sec ţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporar ă  a golurilor de casă  provenite din decalajele intre veniturile şi cheltuielile sec ţiunilor 
de funcţionare şi dezvoltare in anul curent, 1n limita disponibilului rezultat 1n urma aplic ării prevederilor lit. a); 
c) pentru acoperirea definitiv ă  a eventualelor deficite ale sec ţ iunilor de funcţionare ş i dezvoltare, dup ă  caz, la 
sfârşitul exerci ţiului bugetar. 

Avand in vedere referatul nr.24989 din 17.04.2019 a Serviciului Investitii si faptul ca la nivelul 
municipiului Tecuci se afla in derulare obiective aferente sectiunii de dezvoltare demarate in exercitiul bugetar 
2018 si la unele obiective termenul de finalizare este prevazut pe parcursul exercitiului bugetar 2019, precum si 
programele/ proiectele care vor fi aprobate in bugetul local pe anul 2019, se justifica utilizarea excedentului 
rezultat la incheierea exercitiului begetar 2018 ca si sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 
Lucrarile de investitii care vor fi suportate din "Sume din excedentul exercitiului bugetar utilizate pentru sectiunea 
de dezvoltare" sunt urmatoarele: 

1. Sistematizare pe verticala blocuri ANL - in suma de 108.000 lei 
2. Reabilitare strada Libertatii - in suma de 80.176 lei 
3. Modernizare strada Stefan cel Mare - in suma de 239.419 lei 
4. Modernizare Bulevardul Victoriei - in suma de 290.805 lei 

In urma celor relatate mai sus propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea 
utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018 ca sursa de finantare a 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in suma totala de 718.400 lei. 

Direchkyr G9ncra1, 

Sef serv. buget-contabilitate, 


