
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL ŞINCA 

Loc. ŞincaVeche, nr.314, com. Sinca, jud.Braşov 
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

  Nr. 2/03.01.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind  acoperirea definitivă din excedentul  bugetului local a deficitului secţiunii 

de dezvoltare 

 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în sedinta extraordinara, la data de 
07.01.2022; 
          Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Sinca nr. 10/03.01.2022 
precum si raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 11/03.01.2022  privind  
acoperirea definitivă din excedentul  bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare; 

           În temeiul prevederilor art. 58, alin. 1, lit. c) al Legii nr.273/2006  privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare si in temeiul prevederilor O.M.F.P. 
nr. 1536/15.12.2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea execitiului 
bugetar al anului 2021; 

Avand în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. b) coroborat cu art. 4, lit. a), art. 139, 
alin. 3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a)si art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 4 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

HOTARASTE:  
 
 
            Art.1. Se aprobă  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei 
Sinca, a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2021, în  sumă de 953.367,33 lei. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Sinca si de 
Biroul financiar - contabil . 
 
              INITIATOR        
                 PRIMAR                               SECRETAR GENERAL 
        BARLEZ  VICTOR      GALEA CRINA MARIA 
 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 

CO MUNA ŞINCA 

ŞincaVeche, nr.314, jud.Braşov 

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

 

Nr. 10/03.01.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Urmare a incheierii exercitiului bugetar pe anul 2021, rezulta un deficit la secţiunea de 
dezvoltare în  sumă de  953.367,33 lei si vazand dispozitiile legale in materie initiez un proiect de 
hotarare privind privind  acoperirea definitivă din excedentul  bugetului local a deficitului 
secţiunii de dezvoltare pe care il trimit spre fundamentare Biroului financiar contabil si il 
supun spre analizare si aprobare Consiliului Local Sinca in sedinta extraordinara din data de 
07.01.2022. 

 

 
 

 

 

PRIMAR 

BARLEZ  VICTOR 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA ŞINCA 

ŞincaVeche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov 

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr. 11/03.01.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Având în vedere prevederile art. 58, alin 1 lit c). al Legii nr. 273/2006 – privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

,,ART. 58 
Excedentul sau deficitul bugetar 
    (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele douăsecţiuni, 
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 altebugete, 
precum şi dupăachitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în 
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 
….. 
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, dupăcaz, 
la sfârşitul exerciţiului bugetar*).", 
 
 Potrivit Ordinului nr. 1536 din 15.12.2021,  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021,  

la cap. 5.16.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local 
b) În situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se 
acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți, până la data de 7 ianuarie 2022 
inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1^4), după caz, 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pe 
baza hotărârilor autorităților deliberative sau a dispoziției ordonatorului principal de credite sau persoanei 
căreia i s-au delegat aceste atribuții, după caz, unitățile Trezoreriei Statului înregistrează operațiunea de 
acoperire definitivă a deficitelor secțiunilor respective, pe bază de notă contabilă, astfel: 

 
82.A.98.00.00 
"Excedent al bugetului local" 

 
= 

 
% 
82.A.99.96.00 
"Deficit al secțiunii de funcționare" 

    

 
% 
82.A.99.97.00 
"Deficit al secțiunii de dezvoltare" 

 



 5.15 Pe data de 30 decembrie 2021, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale reîntregesc 
excedentul anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2021 pentru acoperirea 
golurilor temporare de casă, pe bază de ordine de plată, prin virarea sumelor corespunzătoare din conturile 
de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului 
precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare", 21.A.40.18.00 
"Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de funcționare", 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului 
precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare" și 21.A.40.14.00 
"Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare" în contul 82.A.98.00.00 "Excedent al bugetului local".  

 Mentionez că suma cheltuită în cadrul secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenti este 
de 953.367,33  lei, motiv ptr.care solicităm aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al 
anilor precedenti a deficitului secţiunii de dezvoltare al anului 2021. 
 

 Din acest motiv propun spre aprobare  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei 
Șinca, a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, înregistrat 
la data de 31.12.2021, în  sumă de  953.367,33 lei 
 

  

 

 CONTABIL, 

                  BERA ION ADRIAN 

 

 

 


