
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii 

de dezvoltare, pentru anul 2016 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere prevederile: 
a) art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.b, alin.(4), lit.a precum şi art.45 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) Legii bugetului  de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 , 
c) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
d) Hotărârea nr.14 din 2 februarie 2016  privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 şi 
rectificat prin H.C.L. nr.19/29.03.2016, prin HCL nr.25/12.04.2016, HCL 38/21.07.2016, HCL. 
nr.50/27.09.2016. ‚ HCL. nr.69/21.12.2016 respectiv prin Dispozitia nr. 244/27.12.2016 
           ţinând seama de: 
a) prevederile Capitolului V din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2890/23.12.2016  
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016; 

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr. 115/6.01.2017; 
b)raportul de specialitate întocmit de Biroul buget local, înregistrat sub nr. 116/6.01.2017; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1.- Aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Cornu a 

deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016 în sumă de 1.905.576,09  lei. 
 
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, doamna Daniela CHIŢU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae TUDOR 
 
                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu, 9 ianuarie 2017 
Nr. 3 
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 

http://www.comunacornu.ro/


 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                      Nr. 115/6.01.2017 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 
dezvoltare, pentru anul 2016 

 
 
Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit.b, si alin.(4), lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi art.39 alin.6 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea 

bugetului local reprezintă dreptul şi în acelaşi timp obligaţia Consiliului Local. 

Bugetul local al comunei Cornu pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea nr.14 din 2 

februarie 2016  privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 şi rectificat prin H.C.L. 

nr.19/29.03.2016, prin HCL nr.25/12.04.2016, HCL 38/21.07.2016, HCL. nr.50/27.09.2016. ‚ 

HCL. nr.69/21.12.2016 respectiv prin Dispoziţia nr. 244/27.12.2016. 

 Astfel, având în vedere că la data de 31.12.2015, comuna Cornu a înregistrat un excedent 

de 2.827.840 lei, care în cursul anului 2016 a fost utilizat pentru finanţarea unor investiţii locale, 

prin reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, pentru anul 2016 

este necesară acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare. 

În raport cu cele expuse mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare 

pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Capitolului V  din OAP nr.2890/23.12.2016  

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016. 

 
PRIMAR, 

Cornel NANU 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI CORNU 
BIROU BUGET LOCAL                                                                                       Nr.116/6.01.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 

deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2016 
 
             În conformitate cu prevederile Capitolului V  din OAP nr.2890/23.12.2016  pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 , “dupa efectuarea 
operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi celelalte bugete, prevazute de prezentele norme 
metodologice, autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la 
stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni. 
   5.13.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare: 
5.13.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de 
excedent al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel: 
   – prin contul 82.A.98.96 .00„Excedent al secţiunii de funcţionare“, în situaţia în care totalul veniturilor 
secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul 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“, este mai mare decât cheltuielile secţiunii de 
funcţionare; 
   – prin contul 82.A.99.96.00 „Deficit al secţiunii de functionare“, în situaţia în care totalul veniturilor 
secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul 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“, este mai mic decât cheltuielile secţiunii de 
funcţionare. 
   5.13.1.2.Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de funcţionare: 
   a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de 
funcţionare:  
 

82.A.98.96.00 „Excedent al secţiunii de 
functionare“ = 24A 

„Cheltuielile bugetelor locale“ 
(analitice corespunzatoare 
secţiunii de funcţionare) 

    sau, dupa caz,   

82.A.99.96.00 „Deficit al secţiunii de 
funcţionare“ = 24A 

„Cheltuielile bugetelor locale“ 
(analitice corespunzatoare 
secţiunii de funcţionare) 

  
   b) reântregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2015, 
pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţunii de funcţionare. Această operaţiune se 
efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plată pentru 
Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul 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“ în contul 82.A.98.00.00 „Excedent 
al bugetului local“; 
   c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale 
(exclusiv contul 21.A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare“):  
 
 



 
 

21A 
„Veniturile bugetelor locale“ 
(analitice corespunzatoare 
sectiunii de functionare) 

= 82.A.98.96.00 „Excedent al sectiunii de 
functionare“ 

    sau, dupa caz,   

21A 
„Veniturile bugetelor locale“ 
(analitice corespunzatoare 
sectiunii de functionare) 

= 82.A.99.96.00 „Deficit al sectiunii de 
functionare“ 

  
   5.12.2 Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare: 
   5.13.2.1.. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare se inchid prin contul de 
excedent al secţiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, dupa caz, astfel: 
   – prin contul 82.A.98.9.00 „Excedent al sectiunii de dezvoltare“, in situatia in care totalul veniturilor 
secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 
21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 
golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare“ si 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - 
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare“, este 
mai mare decat cheltuielile secţiunii de dezvoltare; 
   – prin contul 82.A.99.97.00 „Deficit al secţiunii de dezvoltare“, în situaţia în care totalul veniturilor 
secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 
21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 
golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare“ si 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - 
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare“, este 
mai mic decat cheltuielile secţiunii de dezvoltare. 
   5.13.2.2.. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare: 
   a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de 
dezvoltare:  

82.A.98.97.00 „Excedent al secţiunii de 
dezvoltare“ = 24A 

„Cheltuielile bugetelor locale“ 
(analitice corespunzatoare 
secţiunii de dezvoltare) 

    sau, dupa caz,   

82.A.99.97.00 „Deficit al secţiunii de 
dezvoltare“ = 24A 

„Cheltuielile bugetelor locale“ 
(analitice corespunzatoare 
secţiunii de dezvoltare) 

  
   b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2015, 
pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Aceasta operaţiune se efectuează de ordonatorii principali de credite 
ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma 
corespunzatoare din conturile de venituri ale bugetului local 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 seţiunii de dezvoltare“ în contul 82.A.98.00.00 „Excedent al 
bugetului local“; 
   c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale 
(exclusiv conturile 21.A40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare“ si 21.A.40.14.00 „Venituri ale 
bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii 
de dezvoltare“):  
 
 
 



 
 

21.A 
„Veniturile bugetelor locale“ 
(analitice corespunzatoare 
sectiunii de dezvoltare) 

= 82.A.98.97.00 „Excedent al sectiunii de 
dezvoltare“ 

    sau, dupa caz,   

21.A 
„Veniturile bugetelor locale“ 
(analitice corespunzatoare 
sectiunii de dezvoltare) 

= 82.A.99.97.00 „Deficit al sectiunii de 
dezvoltare“ 

  
5.13.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local 
   a) In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza excedent, 
acesta se preia in contul de excedent al bugetului local, pe baza de nota contabila, astfel:  
 
 

82.A.98.96.00 % „Excedent al sectiunii de 
functionare“ = 82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local“ 

82.A.98.97.00 „Excedent al sectiunii de 
dezvoltare“       

  
   b) In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, 
consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a 
aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului 
sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 8 ianuarie 2016 inclusiv. 
   (2) Pe baza hotararilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, 
dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a deficitelor 
sectiunilor respective, pe baza de nota contabila, astfel:  
 
 

82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local“ = % 
82.A99.96.00 

„Deficit al sectiunii de 
functionare“ 

      82.A.99.97.00 „Deficit al sectiunii de 
dezvoltare“ 

  
5.14. Înregistrarea în sistem informatic a operaţiunilor prevăzute la pct. 5.13 se efectuează de către 
unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care eliberează titularilor extrase de cont. Titularii conturilor 
au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei 
Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul 
efectuării corecţiilor care se impun. 
5.15. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 5.13 se efectuează în 
primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.” 
 Astfel, având în vedere că la data de 31.12.2015, comuna Cornu a înregistrat un excedent de 
2.827.840. lei, care în cursul anului 2016 a fost utilizat pentru finanţarea unor investiţii locale, prin 
reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, pentru anul 2016 este 
necesară acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă 
de 1.905.576,09 lei. 

În raport cu cele expuse mai sus, este necesar şi oportun a se aproba proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare. 

 
                

                      Director executiv,                                                                 Inspector, 
          Daniela CHIŢU                                                                    Irina BARBU                     
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