ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr.____/2013
privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 45/2013 privind
utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2012
având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
- prevederile alin. (1) al art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în
temeiul
prevederilor
art. 91, alin. (3), lit. „a” şi art. 97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Articolul unic se modifică şi va avea următorul conţinut:
„ Excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012 în
sumă de 15.121.763 lei se utilizează în cursul anului 2013 pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile
secţiunii de funcţionare a bugetului local al judeţului Vaslui în sumă de 1.621.763 lei
şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare cu suma de 13.500.000
lei.”
Art.2.- Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri către
Direcţia economică şi Serviciul contabilitate ale Consiliului judeţean Vaslui,
Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui şi Prefectului judeţului Vaslui.
Vaslui,

decembrie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
judeţean Vaslui nr. 45/2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al
judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În anul 2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/30 iunie 2010, a
modificat Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, introducând noţiunea de
„excedent sau deficit bugetar”.
Dispoziţiile actului normativ menţionat prevăd că excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe secţiunea de funcţionare
şi cea de dezvoltare, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat 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 hotărârii consiliului judeţean, pe trei destinaţii.
O primă destinaţie este aceea de a finanţa cheltuielile secţiunii de dezvoltare.
O a doua destinaţie priveşte acoperirea temporară a golurilor de casă provenite
din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării primei destinaţii.
O a treia destinaţie o reprezintă acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la finele exerciţiului bugetar.
În cazul bugetului local al judeţului Vaslui, excedentul la finele anului 2012 a
fost de 15.121.763 lei.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 45/2013 întregul excedent
bugetar de la finele anului 2012 a fost propus pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii
de dezvoltare a bugetului local al juderţului Vaslui.
Pe parcursul execuţiei bugetare, am constatat că o parte din veniturile secţiunii
de funcţionare nu se vor realiza la nivelul planificat.
Veniturile pe care le estimăm că nu nu se vor încasa la nivelul stabilit în
bugetul local al judeţului sunt următoarele:
- cotele defalcate din impozitul pe venit cu o neîncasare în sumă de 905.825 lei;
- sume defalcate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale cu o neîncasare în sumă de 423.406 lei;
- impozitul pe mijloace de transport cu o neîncasare în sumă de 279.951 lei;
- alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi cu o neîncasare în sumă de 71.800
lei.

Neîncasarea veniturilor presupune automat neefectuarea unor cheltuieli
planificate în bugetul local.
În scopul evitării unei astfel de situaţii, Consiliul judeţean Vaslui are la
îndemână instrumentul prin care decalajul dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de
funcţionare se poate acoperi din excedentul bugetar anterior, utilizându-se cea de-a
doua destinaţie a excedentului bugetar, menţionată mai sus.
În urma analizei necesarului de fonduri pentru acoperirea golului temporar de
casă în cadrul secţiunii de funcţionare şi a necesarului de fonduri pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, am constatat ca fiind necesară următoarea
repartizare pe cele două secţiuni a excedentului bugetar 2012:
- secţiunea de funcţionare – suma de 1.621.763 lei;
- secţiunea de dezvoltare – suma de 13.500.000 lei.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a
aproba proiectul de hotărâre în forma în care este prezentat.

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Direcţia economică

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
judeţean Vaslui nr. 45/2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al
judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Direcţia economică a studiat proiectul de hotărâre.
Ca urmare a faptului că o parte din bugetul local al judeţului nu s-a încasat la
nivelul programat, proiectul de hotărâre asigură finanţarea atât a cheltuielilor
secţiunii de funcţionare, cât şi a secţiunii de dezvoltare, conform bugetului local
adoptat.
Faţă de cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în
forma în care este prezentat.

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Nistor Marin

