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la aprobarea acoperirii defiqitive din excedentul
deficitului secliunii de functioirare 9i de dezvoltare
1 lei, expunere intocmitd gi prezentatd de cdtre

al anilor precedenti, comuna Predeal Sdrari
suma der 52.172,35 lei, gi respectiv 367.265

domnul EU TOADER - primar al comunei;

I de specialitate a compartimentului de
consilier cu atributii de contabil in cadrul
I Prahova;
I comisiilor de specialitate ale Consiliului al comunei Predeal Sdrari, judelul Prahova;
I secretarului comunei domnul CONSTANTIN
in vederre prevederile Legii nr,50/2019, legea lui de stat pe anul 2019,
iul art.'19, lit.,,d'din Legea nr,500/2002, privi finantele publice, cu modificdrile ulterioare,
art.80 alin (2) gi nr.84 din Legea nr. , actualizatd privind finantele publice locale;

tr.. cu prevederile Ordinului MFP nr,3

Art.1

excedentul

ArL2
excedentul

Art.3

acoperirea definitiva a deficitului de func(ionare in sumd de 52.172,35 lei din
Sdrari, Judetul Prahova.
de dezvoltare in sumd de 367,265,31 lei din
Sdrari, Judetul Prahova.

lui local al anilor precedenti ,comuna
a acoperirea definitiva a deficitului
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RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea proiectului de hotirAre privind acoperirea deficitului sectiunii de
dezvoltare si deficitul sectiunii de functionare al bugetului local din excedentul anual al

bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul2019

In conformitate cu prevederile art.58(l) din Legea nr.2731 2006 Lege privind finan{ele
publice Iocale modificat prin Ordinul administratiei publice nr.375112019 excedentul anual al
bugetului local rezultat la incheierea exerciliului bugetar, dupd efectuarea regularizdrilor in limita
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat gi a transferurilor din bugetul de stat, gi
dup[ achitarea pldlilor restante se reporteazd in exercitiul financiar urmdtor qi se utilizeazd astfel:

a) Ca surs6 de finanlare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) Pentru acoperirea temporard a golurilor de casd provenite din decalaje intre veniturile gi

cheltuielile secJiunilor de funclionare gi dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului
rezultat in urma aplic6rii prevederilor lit.a);

c) Pentru acoperirea definitivd a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare gi
dezvoltare, dupd caz,la sfdrgitul exerciliului bugetar.
La incheierea exerciliului linanciar, dupa reintergirea excedentului initial prin

rambursarea sumei aprobate de consiliul local si utilizate ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de functionare in valoare de 460,00 mii lei, sectiunea de functionare a incheiat contul de
executie cu un deficit in valoare de 52.172.35lei.

La incheierea exerciliului linanciar, dupa reintergirea excedentului initial prin
rambursarea sumei aprobate de consiliul local si utilizate ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare in valoare de 1458,00 mii lei, sectiunea de dezvoltare a incheiat contul de
executie cu un deficit in valoare de 367.265"31 lei.

Propunem acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 367.265,31 lei si
deficitul sectiunii de functionare in valoare de 52.172,35 din excedentul anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul2019.

Articolul 58(l) din Legea nr.2'7312006 cu modific6rile qi completlrile ulterioare prevede
obligativitatea ca utilizarea excedentului in scopul de mai sus aritat sd fie aprobatd de consiliile
locale, motiv pentru care solicit[m aceastd aprobare prin hotdrdre, conform proiectului de
hotdr6re anexat.

Contabil
Trascau Iris-Elena
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