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Privind : Aprobarea utilizării execedentului bugetului local rezultat după  inchiderea 
exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă  de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare pe anul 2021; 

• Iniţiator Costin Lucian Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
• Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului : 2673/14.01.2021; 
,Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţaOkYţriţţOdin data de 	 
Având în vedere 
• referat de aprobare a iniţiatorului, inregistrat sub nr. : 2672/14.01.2021; 
• raportul de specialitate intocmit de către Direcţia Generală  Economică, Inregistrat sub nr. 2671 / 
14.01.2021; 
•raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 
•art. 58 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
• art.88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
•:* art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

in temeiul: 
•art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.cc  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞ TE: 

Art. 1 — Se aprobă  utilizarea în anul 2021 a sumei de 6.056.000 lei, din execedent bugetului local rezultat 
după  inchiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă  de finanţare a chel-tuielilor secţiunii de 
dezvoltare, pentru obiectivele de investiţii conform anexei la prezenta. 
Art.2 Prezenta hotărăre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărăre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 
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ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR.2672/14.01.2021 

REFERAT 
de aprobare a utilizării execedentului bugetului local rezultat dgpă 
£nchiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021; 

Având in vedere raportul de specialitate Intocmit de către Direcţia 
economică, inregistrat sub nr. 2671/14.01.2021; 

Având in vedere art. 58 alin. (1) lit.a) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Având In vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul 
adMinistrativ; 

Având In vedere necesitatea identificării de surse de finanţare 
pentru cheltuielile de capital, considerăm necesară şi oportună 
utilizarea sumel de 6.056.000 lei din excedentul anilor anteriori, ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Faţă de cele prezentate mal sus supun spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 
utilizărli execedentului bugetului local rezultat după Inchiderea 
exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021. 

PRIMAR 
COSTIN LUCIAN GRIGORE 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, INVESTIŢII, ACHIZIŢII 

NR. 2671/14.01.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotarâre privind aprobarea utilizării execedentului bugetului local rezultat după 
inchiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare pe anul 2021; 

in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3155/15.12.2020, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind incheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, a fost stabilit rezultatul 
execuţiei bugetului local pe anul 2020, un excedent al bugetului local in cuantum de 6.056.034,67 lei. 

Potrivit prevederilor art. 58 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind fmanţele publice locale, cu 
modificările i completările ulterioare, 
„ (I) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, 
după efectuarea regularizărilor in 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 plătilor restante, se reportează in exerciţiul financiar următor şi se 
utilizează, in baza hotărârilor autoritătilor deliberative, astfel: 
a) ca sursă de finanţare  a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele intre veniturile şi cheltuielile 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicării 
prevederilor lit. a); 
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după 
caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar*).,, 

Având in vedere faptul că la nivelul municipiului Tecuci se află In derulare obiective aferente 
secţiunii de dezvoltare demarate In exerciţiul bugetar 2020 i pentru care, la unele obiective termenul de 
finalizare este 2021, precum şi faptul că proiectele care vor fi aprobate in bugetul local pe anul 2021, se 
justifică utilizarea excedentului rezultat la Incheierea exerciţiului bugetar 2020 ca i sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Lucrările de investiţii care la momentul actual necesită a fi platite si care vor fi suportate din "Sume 
din excedentul exerciţiului bugetar utilizate pentru secţiunea de dezvoltare" sunt următoarele: 

NR. 
CRT DENUMIRE OBIECTIV INVESTITII 

SUMA 
-lei- 

71- BUGET LOCAL 
1 Actualizare "Registrul Local al spatiilor verzi" 53260 
2 Servicii de audit privind Sistemul de management al calităţii ISO 9001/2015 5000 
3 Construire compartiment primiri urgente Spital "Anton Cincu" Tecuci 67000 
4 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor in cadrul proiectului "Sansa T" 8200 
5 Servicii de consultanta in managementul proiectului "Scoala Prietena Ta" 57120 

6 

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci( actualizare 
proiecte tehnice, avize si acorduri utilitati, manager energetic si verificatori proiect 
tehnic) 175560 

7 Servicii de consultanta management proiect-Cresterea eficientei energetice cladiri 10000 



publice "Liceul Tehnologic Elena Caragiani" 
8 Studiu de fezabilitate bloc operator Spitalul Municipal "Anton Cincu" 150000 
9 Modernizare strazi -etapa II LOT I ( executie + diriginte santier ) 2521660 

10 Trotuare pietonale Str. Bobalna (proiectare si executie) 126360 

11 
Modemizare str Ion Petrovici- str Cuza Voda,intravilan DJ 251(proiectare si 
executie) 700000 

12 
PNDL II- "Modernizare strazi in municipiul Tecuci, judetul Galati- etapa I"( executie 
+ diriginte santier + servicii consultanta ) 1253175 

13 Reabilitare zona interblocuri str."Aleea Strandului" 101150 
14 Verificare Tehnica "Modemizare strazi in municipiul Tecuci, judetul Galati- etapa I" 5400 

TOTAL 71 5233885 

1 
58- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

2 
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, sediul Primăriei Tecuci, cod SMIS 
117348 26901 

3 Eficienta institutionala prin investitii la nivel local" cod SIPOCA 561 22000 
4 SANSA T 595314 
5 PRIETENA TA 100000 

6 
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci- Cantina de 
Ajutor Social cod SMIS 118530 10000 

7 
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Liceul 
Tehnologic "Elena Caragiani", cod SMIS 118529 29200 

8 
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci- Cladire 
Sala Popular, cod SMIS 118531 10000 

9 Reabilitare scoala DIMITRIE STURDZA - monument istoric, cod SMIS 122380 22500 

10 
Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din municipiul Tecuci, Cladire 
Serviciul Administrativ cod SMIS 118532 3500 

11 
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci -Scoala 
Generala nr. 10 Dimitrie Sturdza, cod SMIS 118527 2700 

TOTAL 58 822115 
TOTAL 6056000 

Faţă de cele prezentate mai sus rugăm să trimiteţi spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci Proiectul de Hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local rezultat la incheierea 
exerciţiului bugetar 2020 a sumei de 6.056.000 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare. 

in consecinţă, AVIZAM FAVORABIL Proiectul de hotarâre privind aprobarea utilizării 
execedentului bugetului local rezultat după inchiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021, apreciind că proiectul de hotărâre 
indeplineşte condiţiile legale pentru a fi aprobat. 

Directo 44era1 	 Şef Serviciul buget-contabilitate, 
Tăpoi Nichgta 	 Cri,ţste,a ţVIariana _7. 

intocmit, 
Stanislav Luminiţa 



Anexa nr.1 la H.CL. Nr. 	din 	  

NR.0 
RT. DENUMIRE OBIECTIV INVESTITII SUMA 

71- BUGET LocAL 
1 Actualizare "Registrul Local al spatiilor verzi" 53260 
2 Servicii de audit privind Sistemul de management al calităţii ISO 9001/2015 5000 
3 Construire compartiment primiri urgente Spital "Anton Cincu" Tecuci 67000 
4 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor in cadrul proiectului "Sansa T" 8200 
5 Servicii de consultanta in managementul proiectului "Scoala Prietena Ta" 57120 

6 
Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci( actualizare proiecte tehnice, avize si acorduri utilitati, manager energetic si 
verificatori proiect tehnic) 175560 

7 Servicii de consultanta nnanagement proiect-Cresterea eficientei energetice cladiri publice "Liceul Tehnologic Elena Caragiani" 10000 
8 Studiu de fezabilitate bloc operator Spitalul Municipal "Anton Cincu" 150000 
9 Modernizare strazi -etapa II LOT I ( executie + diriginte santier ) 2521660 

10 Trotuare pietonale Str. Bobalna (proiectare si executie) 126360 
11 Modernizare str lon Petrovici- str Cuza Voda,intravilan DJ 251(proiectare si executie) 700000 
12 PNDL II- "Modernizare strazi in municipiul Tecuci, judetul Galati- etapa I"( executie + diriginte santier + servicii consultanta) 1253175 
13 Reabilitare zona interblocuri str."Aleea Strandului" 101150 
14 Verificare Tehnica "Modernizare strazi in municipiul Tecuci, judetul Galati- etapa I" 5400 

TOTAL 71 5233885 
1 58- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 
2 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, sediul Primăriei Tecuci, cod SMIS 117348 26901 
3 Eficienta institutionala prin investitii la nivel local" cod SIPOCA 561 22000 
4 SANSA T 595314 
5 PRIETENA TA 100000 

6 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci- Cantina de Ajutor Social cod SMIS 118530 10000 

7 Creşterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Liceul Tehnologic "Elena Caragiani", cod SMIS 118529 29200 

8 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci- Cladire Sala Popular, cod SMIS 118531 10000 
9 Reabilitare scoala DIMITRIE STURDZA - monument istoric, cod SMIS 122380 22500 

10 Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din municipiul Tecuci, Cladire Serviciul Administrativ cod SMIS 118532 3500 
11 Cresterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci -Scoala Generala nr. 10 Dimitrie Sturdza, cod SMIS 118527 2700 

07 	 TOTAL 58 822115 
, , 	 TOTAL 6056000 

iNTOCMIT, 	 VERIFICAT, 
SERVICIUL INVESTITII - TRIFAN DAN 

	
SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE 

BIROUL FONDURI EUROPENE - CONSTANTN RODICA 
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