
JUDEŢUL VÂLCEA       

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL         

 

HOTĂRÂREA  nr. 1 

 

Privitor la : acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul 

exercitiului bugetar al anului 2016 din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori 

si utilizarea in anul 2017 a excedentului bugetar al anului 2016. 

 

Consiliul Local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.01.2017, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în 

funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl. Catanoiu Dumitru; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Ioneşti 

precum şi si expunerea de motive  nr. 69 din 6.01.2017 prezentate de primarul 

comunei Ionesti, cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 

dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 din excedentul bugetar 

rezultat in anii anteriori precum si utilizarea excedentului sectiunii de functionare 

inregistrat la finalul anului 2016 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare; 

Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului contabil 

nr. 69 din 6.01.2017, prin care se propune acoperirea definitiva a deficitului 

sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 din 

excedentul bugetar rezultat in anii anteriori precum si utilizarea excedentului 

sectiunii de functionare inregistrat la finalul anului 2016 pentru finantarea sectiunii 

de dezvoltare, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, nr. 106 din 9.01.2017, 

precum şi raportul de avizare al secretarului comunei; 

 Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

 În conformitate cu prevederile art.58, al.(1) din OUG nr.63/2010 privind 

modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale 

coroborat cu prevederile pct,5.13.3, alin (2) din O.M.F.P. nr.2890/2016 pentru 

aprobarea  Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al 

anului 2016,  art.36, alin.(4) lit.a din Legea 215/2001, republicata.    

În temeiul art.45, alin (2), lit.a din legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu un număr de 13 voturi pentru adoptă următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 Art.1. Se aprobă  acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare -  

sursa A Buget local, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016, in suma de 

1162003,45 lei din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori. 

 



 Art.2. Se aproba utilizarea sumei de 1288009,40 lei, excedent sursa A - 

Buget local la sfarsitul anului 2016, astfel: 

(1) Suma de 744467,50 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare la 

obiectivul de investitii Modernizare drumuri agricole in comuna 

Ionesti. 

(2) Suma de 543541,90 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare la 

obiective de investitii cuprinse in Lista obiectivelor de investitii si a 

altor cheltuieli de investitii si dotari independente pe anul 2017 . 

 

Art.3. Se aprobă  acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-

sursa E Buget institutiilor finantate din venituri proprii, la sfarsitul exercitiului 

bugetar al anului 2016 in suma de 10974,00 lei din excedentul bugetar rezultat in 

anii anteriori. 

 

 Art.4. Se aproba utilizarea sumei de 38924,77 lei, excedent sursa E-Bugetul 

institutiilor finantate din venituri proprii la sfarsitul anului 2016, pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare la obiective de investitii cuprinse in Lista obiectivelor de 

investitii si a altor cheltuieli de investitii si dotari independente pe anul 2017 . 

 

 Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in 

vederea aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului 

contabilitate, precum si Institutiei Prefectului Judetului Valcea. 

 

 Art.6.Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a 

prezentei hotarari, in termen de 5 zile de la comunicarea catre prefect, prin afisarea 

acesteia la sediul Consiliului Local Ionesti. 

 

      

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                               

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

Catanoiu Dumitru       SECRETAR 

                     Dobra Emil Florin 

 

Ionesti 31.01.2017 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judetul Valcea 

Comuna Ionesti 

Nr 70 din 6.01.2017 

Aprobat primar, 

 

………………. 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 

dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 din excedentul bugetar rezultat 

in anii anteriori si utilizarea in anul 2017 a excedentului bugetar al anului 2016. 

 

Propunerea de acoperire definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa A Buget 

local, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 1162003,45 lei  si 

acoperire definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa E Buget institutiilor 

finantate din venituri proprii, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 

10974,00 lei din excedentele bugetare rezultate in anul anterior, este in conformitate cu 

prevederile pct,5.13.3, alin (2) din O.M.F.P. nr.2890/2016, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind inchiderea exercitiului bugetar pe anul 2016. 

Dupa operatiunea de acoperire definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa A 

Buget local, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 1162003,45 lei  si 

acoperire definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa E Buget institutiilor 

finantate din venituri proprii, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 

10974,00 lei din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori,  rezulta un excedent la sursa 

A la sfarsitul anului 2016 in suma de  1288009,40 lei si un excedent la sursa E la sfarsitul 

anului 2016 in suma de  38924,77 lei . 

Drept pentru care propun aprobarii consiliului local  proiectul de hotarare privind 

acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar 

al anului 2016 pentru sursa A-buget local si sursa E-bugetul institutiilor finantate din 

venituri proprii, din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori si utilizarea in anul 2017 

a excedentului  in conformitate cu Expunerea de motive intocmita de primarul comunei 

Ionesti. 

 

 

Întocmit,  



 

Expert contabil 

Balteanu Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

Nr 69 din 6.01.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 

dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 din excedentul bugetar rezultat 

in anii anteriori si utilizarea in anul 2017 a excedentului bugetar al anului 2016. 

. 

In conformitate cu prevederile pct,5.13.3, alin (2) din O.M.F.P. nr.2890/2016, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea exercitiului bugetar pe anul 2016,  

propun acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa A Buget local, la 

sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 1162003,45 lei  si acoperire 

definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa E Buget institutiilor finantate din 

venituri proprii, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 10974,00 lei 

din excedentele bugetare rezultate in anul anterior. 

Dupa operatiunea de acoperire definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa A 

Buget local, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 1162003,45 din 

excedentul bugetar rezultat in anii anteriori,  rezulta un excedent la sfarsitul anului 2016 

in suma de  1288009,40 lei. 

Dupa operatiunea de acoperire definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa E 

Buget institutiilor finantate din venituri proprii, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 

2016 in suma de 10974,00 lei din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori,  rezulta un 

excedent la sfarsitul anului 2016 in suma de  38924,77 lei. 

In conformitate cu prevederile art.58, al.(1) lit. (a) si (b),  din OUG nr.63/2010 

privind modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

excedentul surse A-Buget local inregistrat la finalul anului 2016 in suma de 1288009,40 

lei va fi utilizat dupa cum urmeaza: 

Suma de 744467,50 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare la obiectivul de 

investitii Modernizare drumuri agricole in comuna Ionesti. 

Suma de 543541,90 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare la obiective de 

investitii cuprinse in Lista obiectivelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii si 

dotari independente pe anul 2017 . 

In conformitate cu prevederile art.58, al.(1) lit. (a) si (b),  din OUG nr.63/2010 privind 

modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, excedentul 

sursa E Buget institutiilor finantate din venituri proprii inregistrat la finalul anului 2016 in 

suma de 38924,77 lei va fi utilizat pentru finantarea sectiunii de dezvoltare la obiective de 



investitii cuprinse in Lista obiectivelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii si 

dotari independente pe anul 2017. 

Drept pentru care supun aprobarii consiliului local  proiectul de hotarare privind 

acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa A Buget local, la sfarsitul 

exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 1162003,45 lei  si acoperire definitiva a 

deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa E Buget institutiilor finantate din venituri proprii, 

la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 10974,00 lei din excedentele 

bugetare rezultate in anul anterior si utilizarea excedentelor inregistrate la finalul anului 

2016 pentru finantarea sectiunilor de dezvoltare. 

 

Primar, 

Neagoie Constantin 
 


