
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

          
          HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019, 
din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa 
extraordinară din data de 08.01.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.1062/2020, raportul nr.1065/2020 al 
Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.1248/2020 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul 
bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi;  

În conformitate cu prevederile cap.V, art.5.17.3, art.5.19 din Normele 
Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/13.12.2019, modificat prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr.3799/24.12.2019 şi art.58.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 
2019, din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor 
precedenţi, în sumă de 4.868.174,18 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget  
Nr. 1062/07.01.2020                                                   Se aprobă, 

                    PRIMAR, 
                    Mihail Genoiu 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 din 

excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi 
 
 

În conformitate cu prevederile cap.V, art.5.17.3, din Normele Metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate prin O.M.F.P. nr. 
3751/13.12.2019, modificat prin O.M.F.P. nr. 3799/24.12.2019, 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 10 ianuarie 2020 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.  

Urgenţa promovării proiectului de hotărâre este dată de dispoziţiile art 5.19 
din O.M.F.P. nr. 3751/13.12.2019, ce prevede ca operaţiunile de încheiere a 
execuţiei bugetului local pe anul 2019 să se efectueze în primele 5 zile lucrătoare ale 
lunii ianuarie 2020. 

Conform art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare,  excedentul anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în 
exerciţiul financiar următor şi va fi utilizat, în baza unei hotărâri a autorităţilor 
deliberative:    

-  ca sursă de finanţare a cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare; 
            - pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 
între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent; 
            - pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.   
 

Având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

act:87356%2043181797
act:87356%20184292010
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republicată, propunem aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de 
dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local al municipiului Craiova a 
anilor precedenţi. 

 
         Pt.Director executiv ,                                   Director executiv adj.,              

                   Daniela Militaru                                               Lucia Ştefan     
 
 
 
 
 
 



1 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 1065/07.01.2020 

                                                                                                      Se aprobă, 
                                                                                                       PRIMAR, 

                                                                                                        Mihail Genoiu 
 

  
 

R A P O R T  
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 din 

excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi  
  

În conformitate cu prevederile cap.V, art.5.17.3, din Normele Metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate prin O.M.F.P. nr. 

3751/13.12.2019, modificat prin O.M.F.P. nr. 3799/24.12.2019, 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 10 

ianuarie 2020 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.  

Urgenţa promovării proiectului de hotărâre este dată de dispoziţiile art 5.19 din 

O.M.F.P. nr. 3751/13.12.2019, ce prevede ca operaţiunile de încheiere a execuţiei 

bugetului local pe anul 2019 să se efectueze în primele 5 zile lucrătoare ale lunii 

ianuarie 2020. 

Conform art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare,  excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în 

exerciţiul financiar următor şi va fi utilizat, în baza unei hotărâri a autorităţilor 

deliberative:    

-  ca sursă de finanţare a cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare; 

           - pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent; 

act:87356%2043181797
act:87356%20184292010


2 
 

            - pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

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

Analizând execuţia bugetului local la data de 31.12.2019, emisă în 6 ianuarie 

2019, se constată că veniturile secţiunii de funcţionare au fost încasate în sumă de  

464.881.533,05 lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de  464.797.206,03 lei, 

rezultând astfel un excedent de  84.327,02 lei; 

Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost încasate în sumă de  84.438.035,34 

lei, iar plăţile efectuate au fost de 89.306.209,52 lei, constatându-se astfel un deficit în 

secţiunea de dezvoltare de -4.868.174,18 lei. 

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, suma de 

4.987.000,00 lei, reprezentând excedentul anului 2018 a fost prevăzută pentru 

finanţarea cheltuielilor de capital.  

Astfel, după încheierea exerciţiului financiar al anului 2019 rezultă că, din 

excedentul anilor precedenţi a fost utilizată suma de 4.868.174,18 lei  pentru plata 

obiectivelor din programul anual de investiţii pe anul 2019.  

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea 

acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul 

bugetului local al municipiului Craiova a anilor precedenţi în sumă de 4.868.174,18 

lei. 

 

Ordonator principal de credite delegat, Pt Director executiv, Întocmit, 

Lucia Ştefan Daniela Militaru insp. Venus Bobin 

 

 

VIZAT, 

Control financiar preventiv 

 

 

 

2 ex/VB 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 1248/ 07.01.2020   

 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

    -  Referatul de aprobare  nr.  1062/07.01.2020,    

    - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.  1065/07.01.2020   
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 din 
excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi  , 

 - cap.V, art. 5.17.3 din normele Metodologice privind incheierea exercitiului 
bugetar al anului 2019 aprobate prin OMFP 3751/2019, modificat prin OMFP 
3799/2019, art. 5.19 din OMFP 3751/2019, art. 58 din Legea privind Finanţele 
Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat 
cu art. 129 alin. 2 lit b coroborat cu alin. 4 lit a, 196 alin (1), lit.a,  din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

− Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic,  

 

                                       AVIZAM FAVORABIL 

                                           

- raportul nr. 1065/07.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii 

de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local al municipiului Craiova 

al anilor precedenţi. 

 

Director Executiv          Intocmit,           
Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur. Toncea Lia Martha 
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