ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI

Nr.56/03.02.2020

PROIECT DE HOTARARE
privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași, întrunit in ședință ordinară, astăzi
20.02.2020
Având in vedere:
- Raport de specialitate nr.55/03.02.2020 al D-nei Tone Corina Anisoara, contabila
Primăriei Comunei Frumușani, prin care se propune utilizarea excedentului bugetului local pe
anul 2019;
- Expunerea de motive nr.54/03.02.2020 al D-lui Duta Paul, Primarul Comunei
Frumusani, prin care se propune utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2019;
- Proiectul de hotărâre nr. 56/03.02.2020 inițiat de Primarul Comunei Frumușani, Dl.
Duță Paul;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumușani
înregistrat la nr. _______/_________.;
- Dispozițiile H.C.L. nr.67/28.11.2019 privind alegerea Președintelui de Ședință;
- Prevederile art.14 alin.6) si 8), art.49 alin.9) si art. 58 alin.3) din Legea 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin.4 lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.136, alin.1, și al art.243 alin.1 lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Administrativ

PROPUN:
Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2019 conform anexei
nr.1, parte integranta a prezentei hotărâri.
Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei Comunei Frumușani va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Secretarul General al Comunei Frumușani va comunica prezenta hotărâre
persoanelor si autorităților interesate.
Aducerea la cunoștința publica se face prin afișare publica la sediul Primăriei
Comunei Frumușani.
Primar
DUTA PAUL

Avizat Secretar General
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
………………………….

ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
PRIMARIA COMUNEI FRUMUSANI
Nr. 55/03.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul
2019
Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre constă în
prevederile articolului 58 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare:
"Art. 58. -(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe
cele doua secțiuni, după efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) si a
transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor
restante, se reportează in exercițiul financiar următor si se utilizează, in baza hotărârilor
autorităților deliberative, astfel:
a) ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si
cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului
rezultat in urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare si
dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar."
Având în vedere că la data de 31.12.2019, comuna Frumușani a înregistrat un excedent
de 1295205.42 lei, este oportun ca acesta să fie utilizat, în cursul anului 2020, în cadrul
secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea obiectivelor de investiții ce vor fi aprobate în anexă la
Hotărârea bugetului local.
Propunem următoarea repartizare:
 Suma de 1.027.978 lei pentru obiectivele de investiții privind reabilitarea si
modernizarea sistemului de Iluminat Public
 Suma de 267.227,42 lei pentru continuarea si finalizarea proiectului „Lucrări de
construcții trotuare pe raza Comunei Frumușani, județul Călărași”.
Concluzii: proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2019
îndeplineşte cerinţele de legalitate şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului local.
Compartimentul Financiar-Contabil
TONE CORINA ANISOARA
______________

ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
PRIMARIA COMUNEI FRUMUSANI
Nr.54/03.02.2020

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar din
anul 2019
Avand in vedere:
- Prevederile art.14 alin.6) si 8), art.49 alin.9) si art. 58 alin.3) din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.129 alin.4 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Având în vedere că la data de 31.12.2019, comuna Frumușani a înregistrat un excedent
de 1295205.42 lei, este oportun ca acesta să fie utilizat, în cursul anului 2020, în cadrul
secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea obiectivelor de investiții ce vor fi aprobate în anexă la
Hotărârea bugetului local.
Propunem următoarea repartizare:
 Suma de 1.027.978 lei pentru obiectivele de investiții privind reabilitarea si
modernizarea sistemului de Iluminat Public
 Suma de 267.227,42 lei pentru continuarea si finalizarea proiectului „Lucrări de
construcții trotuare pe raza Comunei Frumușani, județul Călărași”.
Pentru considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare proiectul de HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2019.

PRIMAR
DUTA PAUL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr_____/________

VENITURI
Nr.crt.
1

Denumire indicator
Excedent 2019
Total

Total an
1.295.205,42
1.295.205,42

Trim I
1.295.205,42
1.295.205,42

CHELTUIELI
Nr.crt.
1.
2.

Denumire indicator
Iluminat public 700600-710102
Strazi 840303 710101
Total

Total an
1.027.978
267.227,42
1.295.205,42

Trim I
1.027.978
267.227,42
1.295.205,42

Primar
DUȚĂ PAUL
Compartimentul Financiar-Contabil
TONE CORINA ANISOARA
______________

