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privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secliunii de dezvoltare a bugetului
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Consiliul Local Coqeqti, intrunit in qedinld extraordinard din data de 08.01.2018;
in temeiul prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice ff.

3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2018;

Ludnd in discuJie Nota de Fundamentare nr. . 68107.01.2019, intocmitd de

primarul localit[lii, domnul PANA NICOLAE, prin care se relevd intocmirea proiectului
de hotdrdre privind acoperirea definitivd a deficitului secliunii de dezvoltare a bugetului
local al comunei Cogeqti pe anul 2018 din excedentul bugetar al bugetului local al

comunei Coqeqti inregistrat la sfdrqitul anului 2018;
Analizdnd Raportul Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Cosegti

nr.69107 .01.2019;;
Potrivit prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 21512001 privind

administratia publicS 1oca16, republicat[, cu ultimele modificdri gi completdri;
In temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr.2l5l200l privind administralia publica

loca16, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HOTARA$rE:

Art. 1. Se aprobi acoperirea definitivi din excedentul bugetului local a
deficitului Secliunii de Dezvoltare a Bugetului Local al comunei Coqegti aferent anului
2018, cu suma de 1.478.652,36tei.

Art.2. Compartimentul contabilitate din cadrul Prim[riei Coqegti se va ocupa cu

ducerea la indeplinire aprezentei hotdr6ri.

Art. 3. Prczenta Hotirdre va fi comunicatd primarului localitAfli, A.J.F.P. Argeg,

Consiliului Judelean Argeg gi Trezoreriei Mioveni, va fi afigatd la sediul primdriei qi va fi
inaintatd Instituliei Prefectului Judefului Argeg in vederea exercitdrii controlului de

legalitate. 
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PRIMARIA COMUNEI CO$E$TI
NR.68 DrN 07.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirdre privind aprobareautilizdrii excedentului bugetului local rezultat

la incheierea exercitiului bugetar 2018

in conformitate cu Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3809/18.12.2018
pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului
2018. In urma stabilirii rezultatului execuliei bugetului local pe anul 2018, a rezultat un
excedent al SD in cuantum de 1.478.654,36 lei.

Av6nd in vedere faptul ci la nivelul Consiliul Local Cogegti se afld in derulare
obiective aferente secliunii de dezvoltare demarate in exercitiul bugatar 2018gi pentru
care termenul de frnalizare este prevdzut pe parcursul exerciliului bugetar 2019, precum
qi programele/proiectele care vor fi aprobate in bugetul local pe anul 2019, se justificd
utihzarea excedentului rezultat la incheierea exerciliului bugetar 2018 ca qi sursd de
finan{are a cheltuielilor secliunii de dezvoltare.

In conformitate cu prevederile Legii nr.2l5l200l - legea administraliei publice
locale - republicati.

PROPUNEM

aprobarea Proiectului de hotdrdre privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetului local
rezultat la incheierea exerci{iului bugetar 2018.
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PRIMARIA CO$E$TI
NR. 69 DN 07.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotdr6re privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secliunii de

dezvoltare a bugetului local al comunei Cogegti pe anul 2018 din excedentul bugetar al

bugetului local al comunei Cogeqti inregistrat la sfdr;itul anului 2018

in conformitate cu Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3244119.12.2017

pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului

2017. in urma stabilirii rezultatului execuliei bugetului local pe anul 2017, a rezultat un

EXCEDENT al bugetului local pe SD in cuantum de 1.478.654,36 lei, sumd confirmatd
de cdtre Trezoreria Mioveni.
Potrivit prevederilor art.58 al Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, cu

modific[rile qi completdrile ulterioare, "(1) Excedentul anual al bugetului local rezultatla
incheierea exerciliului bugetar, pe cele doui secliuni, dupd efectuarea regularizdrilor in
limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevdntte la art.6lit a), a

celor exceptate la art.6 lit.b) qi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,

precum gi dupd achitarea p151i1or restante, se reporteazdin exerciliul financiar urmdtor qi

se uti I ize a zd, in b aza hotdrdril or autoritdtilor deliberative, astfe I :

a) ca sursd de finanlare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporard a golurilor de casd provenite din decalajele intre veniturile
qi cheltuielile sectiunilor de funclionare gi dezvoltare in anul curent, in limita
disponibilului rezultat in urma aplicdrii prevederilor lit. a);

c) pentru acoperirea definitivd a eventualelor deficite ale sec{iunilor de funcJionare gi

dezvoltare dupd caz,la sfdrqitul exerciliului bugetar.

in conformitate cu prevederile Legii nr.21512001 - legea administraliei publice

locale republicatd art.45 a1in.(2), prin care se adoptd cu votul majoritdlii consilierilor in
funclie hotdrdrile privind bugetul local, P R O P U N E M aprobarea Proiectului de

hotdrdre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secliunii de dezvoltare a

bugetului local al comunei Cogeqti pe anul 2018 din excedentul bugetar al bugetului local

al comunei Coqeqti inregistrat la sfdrqitul anului 2018.
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