
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 1 / 09.01.2020  
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la 
finele anului 2019, în valoare de 11.346.975,90 lei, din excedentul bugetului 

local, al anilor precedenți 
 
 Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov: 

 
Având în vedere : 

• Expunerea de motive a Primarului comunei Ștefăneștii de Jos; 
• Raportul Compartimentului Contabilitate din aparatul de specialitate al 

primarului; 
• Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile pct. 5.17 din Normele metodologice din data de 13.12.2019 privind 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul MFP                   
nr. 3751/2019; 

• Contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2019, primit de la 
Trezoreria Ilfov, în data de 07.01.2020; 
 
În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) coroborat cu art. 129 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare, 
aferent anului 2019, în valoare de 11.346.975,90 lei, din excedentul bugetului local, 
al anilor precedenți. 

Art. 2 – Primarul comunei Ștefăneștii de Jos a prin aparatul de specialitate va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
  GAFTON Corina Andreea 

 
 
 
 
Consilieri prezenți: 8 la ședința extraordinară de îndată din 09.01.2020 
Cu un număr de 8 voturi “pentru” din 13 consilieri in funcție 



 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 

Încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 se face în conformitate cu 

prevederile pct. 5.17.3 din Normele metodologice din data de 13.12.2019 privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul MFP                       

nr. 3751/2019, iar în cazul obţinerii de deficit pe una dintre cele 2 secţiuni, acesta 

se acoperă din excedentul bugetului local, prin hotărâri ale consiliilor locale, prin 

urmare vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 

 

 

 
INIȚIATOR, 

PRIMAR 
ȘTEFAN IONEL ROBERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT 
 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
 
Având în vedere: 

 prevederile art.58 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile pct.5.17 din Normele metodologice din data de 13.12.2019 privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul MFP nr.3751/2019 

 Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2019, primit de la Trezoreria Ilfov, în 
data de 07.01.2020; 
 
se propune acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 

2019, în valoare de 11.346.975,90 lei, din excedentul bugetului local. 
 
Menţionăm că la data prezentului raport, ca urmare a modificărilor legislative mai sus 

menţionate, contul de execuţie bugetară la finele anului 2019 s-a închis cu următoarele rezultate: 
• Secţiunea de Funcţionare EXCEDENT  +  5.999.861,64 lei 
• Secţiunea de Dezvoltare DEFICIT           - 11.346.975,90 lei 
 

Totodată, în contul de excedent al bugetului local la finele anului 2019, unitatea noastră 
înregistrează suma de 27.350.000 lei, reprezentând excedentul bugetului local din anii anteriori. 

 
 Menţionăm că încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 se face în conformitate cu 

prevederile pct .5.17.3 din Normele metodologice din data de 13.12.2019 privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul MFP nr.3751/2019, iar în cazul 
obţinerii de deficit pe una dintre cele 2 secţiuni, acesta se acoperă din excedentul bugetului 
local, prin hotărâri ale consiliilor locale: 

 
5.17.3 
(1) Stabilirea excedentului/deficitului annual al bugetului local: 

a) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, 
acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă, astfel: 

%    =  82.A.98.00.00 
82.A.98.96.00     "Excedent al bugetului local" 

"Excedent al secţiunii de funcţionare" 
82.A.98.97.00 

"Excedent al secţiunii de dezvoltare" 
 

b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, 
acestea se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, până la 
data de 9 ianuarie 2020 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau potrivit 
prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 



(2) Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului principal de credite sau 
persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează 
operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă, astfel: 

82.A.98.00.00    =    % 
"Excedent al bugetului local"     82.A.99.96.00 

"Deficit al secţiunii de funcţionare" 
82.A.99.97.00 

"Deficit al secţiunii de dezvoltare" 
 

Prin urmare, conform prevederilor pct.5.17.3 alin.(1) lit.b) din Normele metodologice din 
data de 13.12.2019 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul 
MFP nr.3751/2019, acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele 
anului 2019, în valoare de 11.346.975,90 lei, din excedentul bugetului local, se efectuează de 
Trezorerie în baza unei hotărâri a Consiliului Local. 

 
 Faţă de cele arătate mai sus rog pe domnul Primar al comunei Stefanestii de Jos să iniţieze 

un proiect de hotărâre pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat 
la finele anului 2019, în valoare de 11.346.975,90 lei, din excedentul bugetului local. 

 
În conformitate cu cele menţionate mai sus, am ataşat la prezentul raport următoarele 

documente: 
1. Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2019, primit de la Trezoreria 

Ilfov, în data de 07.01.2020 – Anexa nr.1. 
 
 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 
DRĂGAN LUMINIȚA ELENA 

 
 

  
 


