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                           NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

        privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de  

                                       30.06.2017  

 

                                       

         În conformitate cu prevederile art. 45 alin.6 din legea nr.215/2001, 

legea administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare , am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare pentru trimestrul ll al anului 2017 , şi anume la data de 

30.06.2017. 

         La iniţierea proiectului de hotarare am avut in vedere prevederile  

art.49 alin.13 din legea nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare , conform cărora : 

,, în lunile aprilie, iulie si octombrie  , ordonatorii principali de credite au 

obligatia de a prezenta , in sedinta publica , spre analiza si aprobare , catre 

autoritatile deliberative , executia bugetului imprumuturilor externe si 

interne , cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul 

anului : sa nu inregistreze plati restante , iar diferenta dintre tragerile 

autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante 

sa fie mai mare decat zero’’. 

         De asemenea , ,,în lunile aprilie, iulie si octombrie , pentru trimestrul 

expirat, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta , in 

şedinţă publică , spre analiză si aprobare , de către autoritatile deliberative, 

execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a 

redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor , prin 

rectificare bugetara locală , astfel încât la sfârşitul anului sa nu înregistreze 

plăţi restante , iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul 

anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent , pe de o 

parte , si suma plăţilor efectuate si a plăţilor restante , pe de altă parte , să fie 

mai mare decât zero’’.  

         În acest sens, dispun prevederile art. 49 alin.12 din legea nr. 273 /2006 

privind finanţele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare. 

         Faţă de aceste considerente , supun aprobării dumneavoastră proiectul 

de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul ll al anului 



2017 , în conformitate cu prevederile art. 36 alin .4 lit.a şi art.115 alin.1 lit.b 

din legea nr. 215/2001 , legea administraţiei publice locale , republicată , cu 

modificările şi completările ulterioare . 
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