ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Nr. 429 din 06.01.2021
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe anul 2020
din excedentul anilor precedenti
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Referat de aprobare a d-lui. viceprimar, ing. Bulaicon Constantin, înregistrat la
nr.428/ 06.01.2021 ;

În conformitate cu prevederile art. 58, alin.(1), lit c) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor punctului 5.16.3.alin.1.lit b) si a punctului 10.4.2 lit d) din Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul nr.
3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si art.
139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă acoperirea definitivă a sumei de 551.416,54 lei, reprezentând deficitul
Secţiunii de dezvoltare pentru anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenti.
Art. 2 - Se aprobă acoperirea definitivă a sumei de 115.873,33 lei, din care 25.873,33 lei
pe secţinea de funcţionare şi 90.000 lei pe secţiunea de dezvoltare, reprezentând deficitul
activitatii autofinantate Piata Agroalimentara - Bazar pentru anul 2020, din excedentul anilor
precedenti al acestei activitati.
Art. 3 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR

VICEPRIMAR,
Ing. Constantin Bulaicon
AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
VICEPRIMAR

Nr.428/06.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe
anul 2020 din excedentul anilor precedenti
Anul 2020 se încheie cu un excedent al bugetului local de 744.624,23 lei.
Bugetul este împărţit pe cele două secţiuni: de funcţionare şi de dezvoltare, fiecare cu
veniturile şi cheltuielile specifice.
Excedentul sectiunii de functionare este in suma de 1.296.040,77 lei.
În ceea ce priveste sectiunea de dezvoltare, la începutul anului 2020 Consiliul Local a
hotărât ca suma de 1.651.000 lei, din excedentul anului 2019, să fie folosită ca sursă de finanţare
pentru investiţii. Acum, la închiderea anului bugetar, diferenta dintre veniturile si cheltuielile
acestei sectiuni este negativa, insemnand un deficit de 551.416,54 lei, suma ce trebuie acoperită
definitiv, prin hotărârea Consiliului Local, in conformitate cu prevederile art. 5.6.3. al. 1 lit. b)
din Normele metodologice din 15 decembrie 2020 privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2020, aprobate prin OMFP nr. 3155/2020 : “b) 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. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare”
In ce priveste activitatea Directiei Administrarea Pietelor in anul 2020, din cauza crizei
sanitare, veniturile incasate in anul 2020 au fost mai mici decat cheltuielile, inregistrandu-se un
deficit in valoare de 115.873,33 lei, din care 25.873,33 lei pe sectiunea de functionare si 90.000
lei pe sectiunea de dezvoltare. In aceasta situaţie, în care, după efectuarea operaţiunilor de
închidere, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile
publice

pe anul 2020, prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor

precedenţi, până la data de 8 ianuarie 2021 inclusiv, conform prevederilor art. 10.4.2. lit. d) din
Normele metodologice din 15 decembrie 2020 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2020.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale,
propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii
definitive a deficitului bugetului pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti.
VICEPRIMAR,
Ing. Constantin Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 430 din 06.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului
pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti
Anul 2020 se încheie cu un excedent al bugetului local de 744.624,23 lei.
Bugetul este împărţit pe cele două secţiuni: de funcţionare şi de dezvoltare, fiecare cu
veniturile şi cheltuielile specifice.
Excedentul sectiunii de functionare este in suma de 1.296.040,77 lei.
În ceea ce priveste sectiunea de dezvoltare, la începutul anului 2020 Consiliul Local a
hotărât ca suma de 1.651.000 lei, din excedentul anului 2019, să fie folosită ca sursă de finanţare
pentru investiţii. Acum, la închiderea anului bugetar, diferenta dintre veniturile si cheltuielile
acestei sectiuni este negativa, insemnand un deficit de 551.416,54 lei, suma ce trebuie acoperită
definitiv, prin hotărârea Consiliului Local, in conformitate cu prevederile art. 5.6.3. al. 1 lit. b)
din Normele metodologice din 15 decembrie 2020 privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2020, aprobate prin OMFP nr. 3155/2020 : “b) 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. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare”.
Motivele pentru care unitatea noastra inregistreaza deficit pe sectiunea de dezvoltare sunt
volumul mare al investitiilor care s-au realizat in anul 2020, precum si neincasarea in anul 2020 a
cererilor de finantare de la bugetul de stat si de la bugetul UE a unor proiecte de investitii.
Unitatea noastra are de recuperat peste 700.000 lei de la PNDL, precum si valoarea cererilor de
rambursare depuse pentru proiectele cu finantare europeana:
- Planificare strategica si simplificarea procedurilor administrative la nivelul Mun Falticeni - Cod
SIPOCA 786/MySMIS 2014 136253
- Reabilitare termica a internatului ( camin C2) Colegiul Tehnic Mihai Bacescu- SMIS 118043 –
cerere finala
- Reabilitare termica cantina C.N .Nicu Gane - SMIS 117844 – cerere finala

In ce priveste activitatea Directiei Administrarea Pietelor in anul 2020, din cauza crizei
sanitare, veniturile incasate in anul 2020 au fost mai mici decat cheltuielile, inregistrandu-se un
deficit in valoare de 115.873,33 lei, din care 25.873,33 lei pe sectiunea de functionare si 90.000
lei pe sectiunea de dezvoltare. In aceasta situaţie deficitul se acoperă definitiv din excedentul
anilor precedenţi, până la data de 8 ianuarie 2021 inclusiv, conform prevederilor art. 10.4.2. lit.
d) din Normele metodologice din 15 decembrie 2020 privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2020.
Mentionez ca excedentul anilor precedenti al activitatii autofinantate Piata Agroalimentara-Bazar
este de 896.391,10 lei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, propun
Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a
sumei de 563275,64 lei reprezentând deficitul Secţiunii de dezvoltare pentru anul 2019, din
excedentul anual al bugetului local.
Director economic,
Ec. Maria Bulaicon

