ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT,
AVIZAT:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

COSTEL MARĂU

HOTĂRÂRE
privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al Județului Gorj,
înregistrat la data de 31.12.2021

-

-

Consiliul Județean Gorj:
Având în vedere:
Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de
utilități publice, proiecte și programe naționale și vizat de Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
Raportul de avizare al Comisiei de buget - finanțe;
Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1536/15.12.2021 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021;
Contul de execuție al sursei de finanțare A – buget local la data de 31.12.2021, nr. 239/05.01.2021,
confirmat de Trezoreria Municipiului Târgu – Jiu;
În baza prevederilor art. 182, alin.1 și art. 196 alin.1, lit.(a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea sumei de 700.000 lei, din excedentul bugetului local înregistrat la
data de 31.12.2021, în cuantum de 47.699.670,96 lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul
curent.
Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Gorj, Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, precum și Instituției
Prefectului – Județul Gorj.
PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Nr.________
Adoptată în ședința din________
cu un număr de________voturi,
din totalul numărului de consilieri județeni.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea parțială
a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2021

În conformitate cu prevederile:




O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1536/15.12.2021 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021,

se propune repartizarea sumei de 700.000 lei, din excedentul bugetului local înregistrat la
data de 31.12.2021, conform Contului de execuție al sursei de finanțare A – buget local la data de
31.12.2021, confirmat de Trezoreria Municipiului Târgu – Jiu, în cuantum de 47.699.670,96 lei,
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile
secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, asigurându-se finanțarea cheltuielilor strict
necesare, ce urmează a fi efectuate până la aprobarea bugetului aferent anului curent.
Proiectul de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al
Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2021 respectă prevederile legislației în vigoare şi răspunde
cerințelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, drept pentru care propun aprobarea proiectului
de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE,
PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea parțială
a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2021

În conformitate cu prevederile:




O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1536/15.12.2021 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021,

propunem repartizarea sumei de 700.000 lei, din excedentul bugetului local înregistrat la
data de 31.12.2021, conform Contului de execuție al sursei de finanțare A – buget local la data de
31.12.2021, confirmat de Trezoreria Municipiului Târgu – Jiu, în cuantum de 47.699.670,96 lei,
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile
secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, asigurându-se finanțarea cheltuielilor strict
necesare, ce urmează a fi efectuate până la aprobarea bugetului aferent anului curent.
Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, precizează că: ,,(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului
bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în 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 plăților restante, se
reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative,
astfel:
a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile secțiunilor de funcționare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în
urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare şi dezvoltare,
după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.
(11) Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii implementării
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele
exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeași
destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secțiunii de dezvoltare, până la
finalizarea proiectelor respective.
(12) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului
local, rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se
utilizează în anul următor cu aceeași destinație, în cadrul secțiunii de dezvoltare.
(13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile care au
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exercițiului bugetar, se

reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeași destinație, în cadrul
secțiunii de dezvoltare.
(14) Acoperirea definitivă la sfârșitul anului, a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și
dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziției ordonatorului principal de credite, sau persoanei
căreia i s-au delegat aceste atribuții, atunci când deficitul rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar, este
mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor autorităților deliberative pentru destinațiile
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).”
Proiectul de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al
Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2021 respectă prevederile legislației în vigoare şi răspunde
cerințelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, drept pentru care propunem aprobarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ungureanu Victoria

Vizat de legalitate,
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative,
și achiziții publice,

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcău Costel
ȘEF SERVICIU
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Întocmit,
Trotea Maria-Luminița

