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PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 

deficitului secţiunii de dezvoltare în anul 2020 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,  

având în vedere referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 187/2021 prin 

care se supune spre aprobare acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 

deficitului secţiunii de dezvoltare în anul 2020, 

în baza art. 58 alin.(14) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare şi a pct. 5.16.2.1 şi pct. 5.16.3 alin. (1) lit.b, 

din OMFP nr. 3155 din data de 15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, 

în temeiul art. 191 alin. (1) lit. c şi art. 196 alin. (1) lit. b din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare 

  

 

DISPUNE: 

 

Art. 1 – Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 

deficitului secţiunii de dezvoltare în anul 2020, în sumă de 21.973.427,57 lei; 

Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia 

Economică vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.   

  

 Nr. 16                      Emisă la data de  08.01.2021 

       

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL  

            AL JUDEŢULUI, 

 

              DORIN COSMIN VASILE                                 ANDA NICOLAE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                             APROBAT, 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                               PREŞEDINTE 

SERVICIUL BUGET                              DORIN COSMIN VASILE

                         

Nr. 187 / 06.01.2021                      

         

      REFERAT 
 

Conform art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, „ Acoperirea definitivă la sfârşitul 

anului, a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, se 

poate face în baza dispoziţiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i 

s-au delegat aceste atribuţii, atunci când deficitul rezultat la sfârşitul exerciţiului 

bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b)." 

 

În anul 2020 din excedentul bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, a fost utilizată suma de 23.997.683,00 lei. 

 

Prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3155 din data de 15.12.2020 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1245 din 17 

decembrie 2020, se precizează: 

➢  la art. 5.15. : pe data de 30 decembrie 2020, ordonatorii principali de credite ai 

bugetelor locale reîntregesc excedentul anului precedent cu sumele repartizate din 

acesta în cursul anului 2020 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 secţiunii de 

funcţionare", 21.A.40.18.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul 

bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare", 

21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent 

pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 

21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" în contul 82.A.98.00.00 

"Excedent al bugetului local". 

 

➢ la  art. 5.16.2.1.: Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare 

se închid prin contul de excedent al secţiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al 

secţiunii de dezvoltare, după caz, astfel: 

- prin contul 82.A.98.97.00 "Excedent al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care 

totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare este mai mare decât totalul cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare; 

- prin contul 82.A.99.97.00 "Deficit al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul 

veniturilor secţiunii de dezvoltare este mai mic decât totalul cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare. 
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Având în vedere aceste prevederi, Judeţul Dolj a procedat la reîntregirea 

excedentului anului 2019 cu suma de 23.997.683,00  lei, sumă utilizată din acesta, în 

cursul anului 2020, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; în urma 

acestei operaţiuni sectiunea de dezvoltare a bugetului Judeţului Dolj a înregistrat un 

deficit în cuantum de 21.973.427,57 lei, astfel: 

  

1 

Venituri Secțiune Dezvoltare 2020 înainte de reîntregire excedent 

2019, din care: 

• Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

90.138.743,70 

23.997.683,00 

2 Cheltuieli Secțiune Dezvoltare an 2020 88.114.488,27 

3 
EXCEDENT Secțiune Dezvoltare 2020 înainte de reîntregire excedent 

2019 ( rd.1 – rd.2) 
2.024.255,43 

4 
Sume utilizate din excedent 2019 pentru finanţarea cheltuielilor 

Secţiunii de Dezvoltare în 2020 
23.997.683,00 

5 
DEFICIT Secțiune Dezvoltare 2020 după reîntregire excedent 2019             

( rd.3 – rd.4 ) 
-21.973.427,57 

 

Conform art. 5.16.3, alin.1, lit. b, din OMFP nr. 3155 din data de 15.12.2020, în 

situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează 

deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, 

până la data de 8 ianuarie 2021 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 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în anul 2020 în valoare 

de 21.973.427,57 lei. 

 

 

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV    

         MECU MARIAN                                                 

 

                                                                          

                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                     Cismaru Valentin 




