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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS
Contabilitate
Nr. 4 din 04 01 2016

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului

local, pe anul 2015, din excedentul bugetului local al anului precedent

Compartimentul buget-contabilitate din cadrul Primăriei Pirtestii de Jos luand in
considerare prevederile OMFP nr. 4075/18 12 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015art 5.13, subarticolul 5.13.3. (1) , conform
caruia’’

Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local

a) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent,
acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă, astfel:

% = 82.A.98.00.00 82.A.98.96.00 "Excedent al
bugetului local""Excedent al secţiunii de funcţionare" 82.A.98.97.00"Excedent al secţiunii de
dezvoltare"b)

În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile
locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin
hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de
funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 8 ianuarie 2016 inclusiv.
(2) Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor
secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă, astfel:

82.A.98.00.00 = %"Excedent al bugetului local"
82.A.99.96.00 "Deficit al secţiunii de
funcţionare" 82.A.99.97.00 "Deficit al secţiunii de dezvoltare"

si ale art. 58 alin. (1) lit „c” din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Având în vedere cele precizate mai sus, compartimentul de specialitate propune Consiliului
local să aprobe proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a
bugetului local, pe anul 2015, în sumă de 480.898,31 lei, din excedentul bugetului local.

Intocmit,
Gorcea Mihaiela


