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PROIECT DE HOTP.RA.RE
privind modificarea art. I la Hotararea Consiliului Local Lechinta nr.
15/26.02.2021,,Hotarare privind utilizarea execedentului bugetar al anului 2020 pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare"

Consiliul Local Lechinta 111trunit 111 ~edinta ordinara 111 data de 21.04.2021,in prezenta a
consilieri locali.
Avand 'in vedere:
-Referatul de aprobare a primarului comunei Lechinta cu nr.2904/08.04.2021,
-Raportul nr.2905/08.04.2021 a sefului de birou financiar-contabil din cadrul primariei
comunei Lechinta;
-prevederile art.6 alin.(3) prin derogare de la prevederile art.58 ~i ale art.61 alin.(1) din
Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu modificarile ~i completarile pe
parcursul executiei bugetare pentru asigurarea resurselor de finantare prevazute la
alin.(l ),beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta
finantarii rambursabile sau pot utiliza excedentul bugetului local;
-prevederile Legii nr.5/06.01 .2020-Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- preveclerile art.129 alin.(2) lit.b,alin.(4) lit.a),mt.136 alin.(1) ~i (2) ~i a,t.139 alin.(3) lit.a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Ordinului MFP m. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metoclologice privind
focheierea exercitiului bugetar al anului 2020;
-prevederile Legii nr.64/2009privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale ~i
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
- avizul consultativ favorabil nr . /20.04.2021 a comisiei de specialitate juridica,din cadrul
Consiliului Local Lechinta,
- avizul consultativ favorabil nr. /20.04.2021 a comisiei de specialitate invatamant ,din cadrul
Consiliului Local Lechinta
- avizul consultativ favorabil nr. /20.04.2021 a comisiei de specialitate economicofinanciara, din cadrul Consiliului Local Lechinta ;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b,alin.(4) lit.a),a,t.136 alin.(I) ~i (2) ~i art. I 39
alin.(3) lit.a) din O.U.G .. nr. 57/20 I 9 privind Codul administrativ;

HOTA.RA~TE:
Art.1.-Se modifica art. I la Hotararea Consiliului Local Lechinta nr. I 5/26.02.2021 ~i va
avea unnatorul cuprins:
,,Se aproba utilizarea sumei de 1.619 mii lei din excedentul bugetar 1nregistrat la finele
anului 2020,ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare respectiv pentru
finantarea cheltuielilor de capital aferente proiectelor:
- ,,Construire Gradinita Venne~ ~i Sangeorzu-Nou" 111 suma de 487 mii lei
-,,Proiect Impact" 'in suma de 22 mii lei
-,,Achizitionare de utilaje ~i echipamente pentru 1mbunatatirea activitatii de spatii verzi" 111
suma de 112 mii lei.
-,,Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea localitatii Chirale~ 111 suma
de 998 mii lei".

Art.11.-CeJelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Lechinta
nr. 15/26.02.202 1,ramanh ncschimbatc.
Art.111.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primaruJ ~i biroul
financiar-contabil din caclrul pdmariei comunei Lechinla.
voturi,,penlrn", voluri ,,abtineri",
Art.IV.-Prezenta holarare a fosl adoplata cu
voluri,.impolriva "din lotalul de consilieri prezenti.
Art. V.-Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general al comunci cu:
-Institutia Prefectului-Judetul Bislrita-Nasaud
-Biroul financiar-contabil din cadrul primariei
-Primarul comunei Lechinta

Initiator n!rniect.
Prima/,
lng.Flori11n/Ro1heo- 011niel

Aviz de legalitatc,
Sccrctar general U.A.T.
Hane~ Rodica
I

Nr.2904/08.04.202 1

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea arl. l la l lotararca Consiliului Local Lechinta nr. 15/26.02.202 I ,,I Iotarare
privind utilizarea execedentului bugetar al anului 2020 penlru finaniarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltarc''

Subsenrnatul Florian Romco-Daniel,primarnl comunei Lechinta
Avand 111 vcdcrc:
-prevederile art. 58 ale a11.6l alin.(I) din Lcgca m.273/2006,privind ftnan\ele publice
locale,cu modificarile ~i complelarile ulterioare, pe parcursul cxecutiei bugctarc pcnlrn
asigmarea rcsurselor de finaniare prevazutc la alin.(1),beneficiarii care au calitatca de
ordonatori de credite ai bugctului local pol contracta fi nantarii rambursabile sau pot utiliza
excedentul bugetului local;
-prevedcrilc Lcgii nr.5/06.01.2020-Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- prcvcdcrilc Ordinului MFP nr. 3 155/15. 12.2020 pentru aprobarea Nonnelor metoclologice privind
,ncheierea exercitiu lui bugetar al anului 2020;
In temeiul prevederilor art. 129 alui.(2) lit.b,alin.(4) lit.a),art.136 alin.( I) ~i (2) ~i art.139
alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/201 9 privincl Codul aclministrativ

PROPUN:
Sa adoptati proiectul de hotarare privind modificarea art.I la Hotararea Consiliului
Local Lechinta m. 15/26.02.2021,,llotarare privind utilizarea execedentului bugctar al
anului 2020 pentru finantarea cheltuiclilor sectiunii de dezvoltare" .
Se modifica art.l la Hotararea Consiliului Local Lechinta nr.15/26.02.2021 ~i va avca
urmatorul cuprins:
,,Se aproba utilizarea smnci de 1.619 mii lei din exccdentul bugetar tnregistrat la finele
anului 2020,ca sursa de finantare a chcltuielilor sectiunii de dezvoJtarc respectiv pentru
finantarca cheltuielilor de capital aferente proiectelor:
- ,,Constrnire Gd\dinita Venne~ ~i Sangcorzu-Nou" in suma de 487 mii lei
-,,Proiect Impact" in suma de 22 mii lei
-,,Achizitionare de utilaje ~i echipamentc pentru imbunatatirca activitatii de spa\ii verzi" 'in
suma de 112 mii lei.
-,,Extindere retea de distributie gaze naturale pcntru alimentarea localita\i i Chi rale~ in suma
de 998 mii lei".

Ing.

JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA LECHINTA
NR 2905 din 08.04.2021

RAPORTUL
compartimentului de specialitate privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local
din anul 2020

Avand in veclere prevederile legale cuprinse in
-art.58,alin.(1) din Legea nr.273/2006,privincl finantele publice locale, cu moclificarile ~i
completarite· ulterioare
-Ordinul M.F.P.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metoclologice privincl
incheierea exercitiului bugetar al anului 2020
Compartimentul contabilitate propune spre aprobare Consiliului Local, utilizarea
excedentului bugetului local,reflectat in contul 82.98.02"Excedent" la finele anului 2020.
(I) Excedentul anual al bugetului local rezultat la 111cheierea exercitiului bugetar, pe cele doua
sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor 111 limita sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la a11. 6 lit. b) ~i a transferurilor din
bugetul de stat sau din alte bugete, precum ~i dupa achitarea platilor restante, se reporteaza 111
exercitiul financiar unnator ~i se utilizeaza, 111 baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele 111tre veniturile ~i
cheltuielile sectiunilor de functionare ~i dezvoltare 111 arm) curent, 111 limita disponibilului rezultat
111 urma aplicarii prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea clefinitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare ~i
dezvoltare, clupa caz, la sfar~itul exercitiului bugetar.
(l /\1) Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii implementarii
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, ramase neutilizate la finele
exercitiului bugetar, se reflecta 111 excedentul bugetului local ~i se utilizeaza 111 amt I urmator cu
aceea~i destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, 111 cadrul sectiunii de dezvoltare,
pana la finalizarea proiectelor respective.
(I /\2) Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai
bugetului local, ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se reflecta 111 excedentul

bugetului local ~i se utilizeazl\ in anul urmator cu aceea~i destinatic, in cadrul seqiunii de
dezvoltare.
(1 "3) Avansul acordat promotorilor de proiectc finantate din fonduri cxterne ncrambursabi le
care au calitatca de ordonatori de credite ai bugctului local, ramas neutilizat la finele cxercitiului
bugctar, sc reflectii in excedentul bugetului local ~i se utilizeflzl\ in arm! urmator cu acee~i
destinatie, in cadrul scctiunii de dezvoltare.
( I "4) Acoperirea dcfinitiva la sfar~ilul anului, a eventualelor cleficilc ale sectiunilor de
functionare ~i clezvoltare, dupl\ caz, sc poate face in baza dispozitiei ordonatornlui principal de
credite, sau persoanei cl\reia i s-au delcgat aceste atribu\ii, atunci cand deficitul rezultat la
star§itul exercitiului bugetar, este mai mic sau cgal cu sumele aprobate in baza hotararilor
autoritatilor deliberative pcntru clestinatiile prevazute la alin. ( I ) lit. a) ~i b).

Excedentul bugetului local constituit la finelc anului 2020 este in suma de 1.618.905,54
lei.
Fata de cele prezentatc mai sus, propun aprobarea uti lizari i cxcedentului bugclului local,
in suma de 1.619 mii lei pcntru urmatoarele obicctive:
Construire gradinita Vennes si Singiorzu Nou FEADR in suma 487mii lei(
pentru finantarea investitiilor din fonduri europcne nerambursabile cu aceasi
destinatie pentrn care au fost acordate ,sume ramase neulilizate)
Proiect impact FSE in suma de 22 mii lei( penlru finan tarea investitiilor din
fonduri europene nerambursabile cu aceasi destinatie pcntru care au fost acordate,
sume ramase neutilizate)
Achizi lionarea de utilaje si echipamcntc pcntru 1mbunatatirea activitatilor de
spatii verzi in suma de 112 mii lei
Extinderc rctea de distributie gaze naturale pentru alimentarea localitatii
Chirales,ComuM Lechinta,J ud Bistrita-Nasaud in suma de 998 mii lei.

Intocmit,
~ef birou financiar-contabil
Dcac Crina Aurelia

