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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 

2019 din excedentul anului 2018 

 

 Prin referatul de aprobare nr. 28886/16.12.2019 Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare pe anul 2019 din excedentul anului 2018 in suma de 11.322.710 lei. 

 1.Necesitatea si oportunitatea 

 Avand in vedere prevederile art. 58, litera b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare, Excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. 

b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, 

se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel: pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

 2.Analiza tehnico-economica 

 La nivelul sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alexandria pe anului 2019, 

se inregistreaza un deficit de 11.322.710 lei drept pentru care propun acoperirea definitiva a 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul anului 2018 cu suma mai sus 

mentionata. 

 3.Legalitatea 

- Prevederile art.58 lit.b) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificarile si complectarile ulterioare;  

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” si alin. (4), lit. ”a” din O.U.G.  nr. 57/2019 privin Codul 

administrativ; 

-   prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 113/24.04.2019; 

 Propunerea de acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 din 

excedentul anului 2018 este necesara, oportuna si legala. Acesta s-a făcut in conformitate cu 

prevederile art. 58, litera b) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, modificata si 

completata.  Avand in vedere cele prezentate propunem spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de 

hotărâre, împreuna cu întreaga documentaţie, Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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