
 ROMANIA 
   JUDETUL PRAHOVA  
   COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
  PRIMAR 
            Nr.34/01.04.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local  

 
Văzând : 
- Referat de aprobare cu nr.10786/01.04.2021 , prezentat de primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani,în care se propune și se fundamentează adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 
utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local ; 
În conformitate cu :   
-  prevederile Legii nr.15/2021 , legea bugetului de stat pe anul 2021 ; 
- prevederile art.19 , lit.a) ,alin.1, din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu 
modificările și completările  ulterioare; 
-  dispozițiile art.129 alin (1) coroborat cu  alin. (4) lit.a )  din OUG 57/2019 - privind Codul 
Administrativ ; 
 În temeiul  art.139 alin (3) lit. a) și al art.196 alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - 
privind Codul Administrativ ; 
    

Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani , județul Prahova 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 
Art.1 Se aproba utilizarea din  excedentul  bugetului local rezultat dupa incheierea exercitiului 
bugetar al anului 2020 , in suma de 99.435.335,95  lei , a sumei de 35.711.000 lei , ca sursa 
de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru obiectivele de investitii mentionate in  
anexa la prezenta. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri se obligă primarul   comunei 
Ariceștii  Rahtivani , prin Serviciului Buget Finanțe și Investiții . 
Art.3 Incepand cu data prezentei , orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea . 

    Art.4 Comunicarea prezentei hotărâri autoritaților, instituțiilor și persoanelor interesate se face 
prin  grija secretarului general al comunei . 

  
                                                   INIȚIATOR 

          PRIMAR 
  Gheorghe ORBU 

    
AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL U.A.T  
Violeta - Neluța PETCU 

  













ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA ARICESTII RAHTIVANI 

PRIMAR 

Nr.10786/01.04.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare  privind aprobarea utilizarii in anul 2021  

a excedentului bugetului local 

 

 

 

Avand in vedere prevederile: 

-  Prevederile Legii nr.15/2021 , legea bugetului de stat pe anul 2021 ; 

-  Legii nr.273/2006 , legea finantelor publice locale , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

  In conformitate cu prevederile art.58 alin (1) din Legea 273/2006, cu modificarile 
si completarile ulterioare; dispozițiile art.129 alin (1) coroborat cu  alin. (4) lit.a )  din 
OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ ;in temeiul  art.139 alin (3) lit. a) și al art.196 
alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ, va propun  spre aprobare 
utilizarea excedentului bugetului local,reflectat incepând cu anul 2020, in contul 
82.98.02"Excedent" Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului 
bugetar, in suma de 99.435.335,95  lei ,  dupa cum urmeaza : 

a) Utilizarea sumei de 35.711.000 lei , din excedentul anual al bugetului local 
rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 , ca sursa de finantare a 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru urmatoarele obiective de investitii , conform 
anexei. 

 Avand in vedere cele prezentate , propun Consiliului Local adoptarea unei 
Hotarari in acest sens. 

 

       

 

  

      Primar, 

       Gheorghe ORBU 



PRIMARIA COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI 
Serviciul Buget Finante si Investitii 
NR. 10790/01.04.2021 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotarare privind aprobarea 

utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local 
 

 Avand in vedere prevederile: 
 

-  Prevederile Legii nr.15/2021 , legea bugetului de stat pe anul 2021; 
-  Legii nr.273/2006 , legea finantelor publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Adresa  D.G.R.F.P. Ploiesti privind repartizarea pe an si pe trimestre a sumelor alocate 

din unele venituri ale bugetului de stat aprobate pe anul 2021 si repartizarea sumelor 
din unele venituri ale bugetului de stat pentru estimari pe anii 2022, 2023, 2024 
conform  Decizie Director General al D.G.R.F.P. Ploiesti pentru unitatile administrativ 
teritoriale din judetul Prahova; 
 

In conformitate cu prevederile art.58 alin.(1)din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale , modificata si completata , excedentul anual al bugetelor locale , rezultat 
la incheierea exercitiului bugetar , pe cele doua sectiuni ; de functionare si de 
dezvoltare , dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat si dupa achitarea platilor restante , se reporteaza in 
execrcitiul financiar urmator si se utilizeaza , in baza hotararilor autoritatilor deliberative 
, astfel : 

a ) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaje intre 

veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare in anul current 
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunii de functionare si 

de dezvoltare 
 

 Astfel , in conformitate cu prevederile art.58 alin (1) din Legea 273/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; dispozițiile art.129 alin (1) coroborat cu  alin. (4) 
lit.a )  din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ ;in temeiul  art.139 alin (3) lit. a) și 
al art.196 alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ, va supun spre 
aprobare utilizarea excedentului bugetului local,reflectat , incepând cu anul 2021 , in 
contul 82.98.02"Excedent" Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar, in suma de 99.435.335,95   lei, pentru finantarea cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare pentru obiectivele de investitii mentionate in  anexa la prezenta, 
a sumei de 35.711.000 lei . 

 
Avand in vedere cele prezentate, consideram ca Proiectul de Hotarare indeplineste    

conditiile legale in materie si poate fi supus spre dezbatere si aprobare in sedinta de 
Consiliu Local. 
 

 
Inspector- Serviciul Buget Finante Investitii 

Zegheru Camelia Maria , 
 
   

 


