
RoMArvra
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PRorEcr oe norAnAne
privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetar local existent ta sfflrsitul

anului 2020 / fnregistrat sub Nr. Jg din 7 iunie 2O2I

foan RUSU, primarul comunei Tibucani, judetul Neamt;
VEzAnd excedentul bugetar local constituit la finele anului 2020 in sumE de

2.082.707,08 lei si reflectat in contul 82.98,02

Av6nd in vedere:
- prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr,273l'2006 privind finantele publice

locasle, cu modificErile 9i completdrile ulteriaore;- Ordinul Mininterului Finantelor Publice Nr, 3755l2OZO pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2O2O;

Lu6nd act cE s-au respectat principiile transparentei tn procesul de elaborare a
proiectelor actelor normative conform Legii Nr. 52l2OO3 privind transparenta decizionalE
?n administratia public5;

^ tn temeiul prevederilor art. 139 alin, (3) din ordonanta de UrgentS a Guvernului
Rom6niei Nr, 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificErile 9i completbrile
ulterioare,

HorAnAgrE:

Aft.1. (1) Se aprobd utilizarea excedentului bugetar local existent la sf6rsitul
anului 2020 in sumE de 2,082.707,08 lei si reflectat in contul 82.98,02, dLrpI cum
urmeazS:

- 582.707,08 lei pentru acoperirea golurilor temporare de cas5;
- 1.500.000,00 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.
(2) Excedentul bugetar prev5zut la alineatul (1) se va utiliza pentru urmdtoarele

obiective:
- maslni, echlpamente si mijloace de transport 200,000 lei
- reabilitare 9i recompartimentare anexd primdrie 265,000 lei
- construclie gr5dini!5 100.000 lei
- bransamente la reteaua de ap5 9i canalizare 625,000 lei
- infiintare retea distributie gaze naturale in Comuna Tibucani 110,000 lei
- modernizare drumuri 200,000 lei
- acoperirea eventualelor deficite ale sectiunii de functionare 582,707,08 lei

Att. 2. Primarul comunei Tibucani va asigura ducerea la tndeplinire a prezentei
hot516ri prin i ntermedi u I servici ul ui fi na ncia r-conta bi I



4ft. 3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotlr6ri
Institutiei Prefectului - Judetul Neamt in vederea exercit5rii controlului de leqalitate,
primarului conrunei Tibucani, compartimentului responsabil cu punerea in executare gr

aducerea la cunogtint5 publicd prin afigare la secliul consiliului local.
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foan RUSU

Redactat Si Ptocesat C. Ambrosd
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PRIMAR
Nr.4166 dinT iunie 2A2L

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotdrire privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetar local

existent la sffirgitul anului 2020 / inregistrat sub Nr, 39 din 7 iunie 2021

Ioan RUSLI, primarul comunei Jibucani, judelul Neamt, in calitate de initiator al

acestui proiect de hotdr6re;

VdzAnd HotErArea Consiliului Local al comunei libucani, judetul Neamt Nr. 21 din

12 aprilie 2021 "privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei TIBUCANI,

judetul NEAMT pentru anul 2021 si estim5ri pentru anii 2A22 - 2024", prin care se

constat5 cE excedentul bugetar local constituit la finele anulut 2020 in sum5 de

2.082.707,08 lei 9i reflectat in contul 82.98.02 "Excedent al bugetului local rezultat la

incheierea exercitiului bugetar, dupE efectuarea regularizSrilor in limita sumelor defalcate

din unele venituri ale bugetuluide stat sl a transferurilor din bugetul de stat sau din alte

bugete, se raporteazl in exercitiul financiar urm5tor 9i se utilizeazS in baza hotSrArilor

autoritdtilor deliberative, astfel :

a) ca sursd de finanlare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporar5 a golurilor de casS;

c) pentru acoperirea definitive e eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare

9i, dezvoltare, dupE caz,la sf6rgitul exercitiului bugetar;

Lu6nd act cE s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a

proiectelor actelor normative conform Legii Nr, 5212003 privind transparenta decizionalS in

administralia publicS;

Av6nd in prevederile:



- prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr.27312006 privind finantele publice

locasle, cu modific5rile si completSrile ulteriaore;

- Ordinul Minifiterului Finantelor Publice Nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020,

Motivat de necesitatea acoperirii golurilor temporare de casS cu suma de

582.707,08 lei si repartizarea sumei de 1.500.000,00 lei pentru finantarea sectiunii de

dezvoltare av6nd in vedere derularea in anul 202t a obiectivelor:

- magini, echipamente si mijloace de transport

- reabilitare 9i recompartimentare anexS primErie

- constructie gr5dini!5

- brangamente la reteaua de ap5 9i canalizare

- infiintare retea distribulie gaze naturale in Comuna Tibucani

- modernizare drumuri

- acoperirea eventualelor deficite ale sectiunii de functionare

200.000 lei

265.000 lei

100.000 lei

625.000 lei

110.000 lei

200.000 lei

582,707,08 lei.

Pentru atingerea acestor obrective in aceastd perioadS a anului, neexist6nd

posibilitatea adopt5rii in prezent a unei rectificdri de buget 9i, constat6nd existenla la

finele anului 2020 a unui excedent bugetar in sumd de 2,082,707,08 lei, reflectat in contul

82.98,02, propun aprobErii consiliului local utilizarea acestui excedent in sensul relevat in

proiectul de hot5r6re,

Din toale aceste considerente, apreclem c5 acest proiect de hotdrAre este legal, actual

9i oportun, motiv pentru care am procedat, impreunS cu secretarul general al comunei, la

nominalizarea Compartimentului ,, Financiar-Contabilitate Impozite si Taxe Locale"

ca fiind compartimentul de resort ce trebuie sE analizeze si sE intocmeascS raportul de

specialitate, pAnE la data de 17 iunie 2021, ora 9,00.

Comisia de specialltate din cadrul Consiliului Local al comunei Tibucani, judetul

Neam! cXreia ii va fi inaintat acest proiect de hot5rAre in vederea dezbaterii si intocmirii

avizului consultativ este,,Comisia de activit5ti economico-fi nancia re".

Primar,



-ruurgrHrilH[-

Com partiment Fi na ncia r-Contabi litate
Impozite giTaxe Locale
Nr. 4384 din 17 iunie 2O2t
Tel./fax: 02331293402

RAPORT

cu privire la Proiectul de hotdrfire privind aprobarea utih'zdrii excedentului
bugetar local existent la sfilrgitul.anului 2O2O, fnregistrat sub Nn J9 din Z

iunie 202t

MOISA Niculai, referent in cadrul Compartimentului Flnanciar-Contabilitate, Impozite

9i Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tibucani,

judetulNeamt;

V5z6nd Proiectul de hot516re privind aprobarea utilizErii excedentului bugetar local

existent la sf6rsitul anului 2A20 , inregistrat sub Nr, 39 din 7 iunie 2021, initiat de Domnul

primar, Ioan RUSU, proiect de hotdrSre insotit si de Referatul de aprobare al acestuia,

intocmit de Domnul primar, Ioan Rtlsu si inreglstrat sub Nr,4166 din 7 iunie 2021, dil
care cit5m: "VXz6nd HotSrArea Consillului Local al comunei Tibucani, judetul Neamt Nr. 21

din 12 aprilie 2021 "privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei

TIBUCANI, judeful NEAMT pentru anul 202]. si estim5ri pentru anri 2022 - 2024", prin care

se constat5 cE excedentul bugetar local constituit la finele anului 2020 in sumS de

2.082.707,08 lei 9i reflectat in contul 82.98.02 "Excedent al bugetului local rezultat la

inchelerea exercitiului bugetar, dupd efectuarea regularizErilor in limita sumelor defalcate

din unele venituri ale bugetuluide stat 9i a transferurilor din bugetul de stat sau din alte

bugete, se raporteazS in exercitiul financiar urm5tor si se utilizeaz5 in baza hot5r6rilor

autoritdtilor deliberative, astfel :

a) ca sursb de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporar5 a golurilor de casS;

c) pentru acoperirea definitive e eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare

9i, dezvoltare, dupE caz,la sf6rsitul exercitiului bugetar;



Motivat de necesitatea acoperirii golurilor temporare de cas5 cu surna de

582.707,08 lei si repartizarea sumei de 1,500,000,00 lei pentru finantarea sectiunii de

dezvoltare av6nd in vedere derularea in anul 2021 a oblectivelor:

- magini, echlpamente si mijloace de transport

- reabilitare si recompartimentare anex5 primErie

- construclie gr5dini!5

- bransamente la releaua de apd 9i canalizare

- infiintare retea distribulie gaze naturale in Comuna l'ibucani

- modernizare drumuri

- acoperirea eventualelor deficite ale sectiunii de functionare

200.000 lei

265.000 lei

100.000 lei

625.000 lei

110,000 lei

200.000 lei

582,707,08 lei.

Pentru atingerea acestor obiective in aceastd perioadE a anului, neexist6nd

posibilitatea adoptdrii in prezent a unei rectific5ri de buget si, constat6nd existenta la

finele anului 2020 a unui excedent bugetar in sumS de 2.082.707,08 lei, reflectat in contul

82,98.02, propun aprobErii consiliului local utilizarea acestui excedent in sensul relevat in

proiectul de hotdr6re,

Lu6nd act cE s-au respectat principiile transparentei tn procesul de elaborare a

proiectelor actelor normative conform Legii Nr. 5712003 privind transparenta decizionalS 'in

administra!ia publicS;

Din analiza actelor normative 9i din toate aceste considerente, apreciem cd acest

proiect de hotSrAre este legal, actual si oportun [...]",

Analiz6nd temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constatEm cd

solicitarea Domnului primar foan RUSU, este legalS si indrept5titS, actualS si oportunS,

intemeindu-se pe prevederile:

- prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr.27312006 privind finantele publice

locasle, cu modificSrile si complet6rile ulteriaore;

- prevederile Ordinulul Mininterului Finantelor Publice Nr, 315512020 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020,
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