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                           NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

     privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei  

                          Gura Vitioarei la finele anului 2016 

    

           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 

utilizarii excedentului bugetului local al comunei Gura Vitioarei la finele 

anului 2016. 

           La iniţierea proiectului de hotarare am avut in vedere prevederile  

art.58 din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea legii  

nr. 273/2006, legea finanţelor publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare , precum si pentru stabilirea unor masuri financiare , conform 

cărora utilizarea excedentului bugetului local se aprobă de catre autoritatile 

deliberative .  Astfel , ,,excedentul anual rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar , pe cele două secţiuni , se reportează in exerciţiul financiar următor 

si se utilizeaza , in baza hotarârilor autorităţilor deliberative , dupa 

efectuarea regularizarilor , transferurilor si achitării plăţilor restante 

prevăzute de lege ,astfel :  

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare , 

b) pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre 

veniturile si cheltuielile sectiunii de funcţionare si dezvoltare in anul curent, 

în limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a , 

c)pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare si dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.,,     

        Propun ca excedentul bugetului local la finele anului 2016 in suma de 

524.949,86 lei sa fie utlizat astfel :             

- 500.000 lei ptr.obiectivul ,,Proiect tehnic si reabilitare pod rutier sat 

Poiana Copaceni , la Schela’’ 

-   24.949,86 lei pentru acoperirea golurilor de casă  si pentru acoperirea 

definitiva a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare si 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar                              

         Faţă de aceste considerente , supun aprobării dumneavoastră proiectul 

de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local la finele 



anului 2016 , conform raportului compartimentului de specialitate , în 

conformitate cu prevederile art. 36 alin .4 lit.a si art.115 alin.1 lit.b din legea 

nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale , republicată ,  cu 

modificarile si completarile ulterioare . 
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