
 

A N U N T 
 
 
 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta  

decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la 
cunoştinţă publică faptul că a iniţiat: Proiect de hotarâre Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local pe anul  2020 
în anul 2021  

 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-
menţionat, , la secretarul comunei Bărcăneşti până la data de 17.02.2020, orele 
14,00. 

Proiectul de hotarâre  însoţit de Referatul de aprobare  poate fi consultat 
pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti-eticheta Monitorul Oficial Local. 

 

 

 

 

  P R I M AR,                                         Secretar  general al comunei, 

         Gheorghe Dima                                                     Nicoleta Savu 
 
 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 
 

Nr.  7905 DIN 02.02.2021 

 

 



Nr.10 din 02.02.2021 

 P R O I E C T      DE     H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local  

pe anul  2020 în anul 2021  

     

 Având în vedere prevederile: 

- art.58  alin.( 1) lit.a) ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,republicata, 

cu modificarile şi completările ulterioare; 

- art. 87, art.88, art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  , cu modificările și completările ulterioare; 

          Vazand : 

-referatul de aprobare nr. 7865/02.02.2021  al domnului primar prin care se propune 

aprobarea utilizării excedentului  anual al bugetului   local  din  anul  2020 în anul 2021  

în sumă de 10.285.401,65lei, rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2020; 
 

 -raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

desemnat în vederea analizării și întocmirii rapoartului  de specialitate la Proiectul de 

hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local pe anul  2020 în 

anul 2021 ; 

 --  aavviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..................................ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  

BBaarrccaanneessttii  ;;  

--  aavviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr............................  ddiinn  ..................................  ;; 
 

           În temeiul prevederilor   art.139, alin.(3)  lit.  a )  şi art. 196 alin.1 lit.a) din din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  , cu modificările și completările 

ulterioare ; 

 

Consiliul Local al comunei Barcanesti ,judetul Prahova adopta prezenta 

H O T Ă R Ă R E . 

 

            Art. 1. Se aprobă  utilizarea în anul 2021 a excedentului  în sumă de  

10.285.401,65  lei , rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2020, pentru 

finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare  pentru lucrările prevăzute în anexă, anexă 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 2.  Ordonatorul principal de credite  împreună cu Serviciul financiar  contabil  

va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică şi se aduce la cunoştinţă publică de  

secretarul  general al comunei Bărcăneşti persoanelor şi autorităţilor interesate. 
  

 INIŢIATOR : 

P R I M A R 
                                                                            Gheorghe Dima                           
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                                                                        Anexa   
                                                                              la Proiect  HOTARARE Nr   10  /02.02.2021 

 

 

                                                                                                                                                                                      

                 PRIVIND UTILIZAREA EXECEDENTULUI  ANUAL AL BUGETULUI LOCAL PE 

ANUL 2020 IN ANUL 2021                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                    
Excedentul  bugetar din anul 2020 pentru  anul 2021 în sumă de 10.285.401,65  lei     va fi 

folosit astfel: 

               -sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru lucrările: 
                         

NR. 

CRT. 

DENUMIREA LUCRARII SURSA DE 

FINANTARE/CONT 

CHELTUIALA 

VALOAREA 

LEI 

1. ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL 70.02.71 

 

30.000 

2. EXTINDERE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE , COMUNA BĂRCĂNEȘTI 

70.02.71 150.000 

3. EXECUȚIE- ”MODERNIZARE SI 

EFICIENTIZARE SISTEM  DE ILUMINAT  

PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA 

BĂRCĂNESTI, JUDEȚUL PRAHOVA  

70.02.71 579.000 

4. RIDICĂRI TOPOGRAFICE ȘI PARCELĂRI-

SERVICII DE CADASTRU 

70.02.71 155.000 

5. ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 

“INFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE  

ÎN LOCALITATEA 

GHIGHIU,COM.BĂRCĂNESTI,JUDEȚUL 

PRAHOVA” 

70.02.71 155.000 

6 P.T,D.ESI EXECUȚIE -“INFIINȚARE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

LOCALITATEA GHIGHIU,COM.BĂRCĂNEȘTI 

JUDEȚUL PRAHOVA” 

70.02.71 824.064 

7 EXECUȚIE- “REABILITĂRI ȘI EXTINDERI 

CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA ÎN 

COM.BARCANESTI,JUDETUL PRAHOVA-

ETAPA 3” 

70.02.71 7.368.936 

8 “CONSTRUIRE CANALIZARE 

PLUVIALĂ,COMUNA BARCANESTI, 

JUDEȚUL PRAHOVA”  

74.02.71 111.200 

10 ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 74.02.71 160.000 
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“SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI 

EPURARE APA,RETEA DE CANALIZARE IN 

COMUNA BARCANESTI,JUDETUL PRAHOVA 

11 RIDICĂRI TOPOGRAFICE- DRUMURI 84.02.71 155.000 

12 P.T ,D.E SI EXECUȚIE – ,MODERNIZARE 

DRUM DE INTERES LOCAL  ,DC 108,IN 

COMUNA BARCANESTI,JUDETUL PRAHOVA  

84.02.71 567.201,65 

13 REACTUALIZARE STUDIU DE 

FEZABILITATE,MODERNIZARE DRUM DE 

INTERES LOCAL  ,DC 108,IN COMUNA 

BARCANESTI,JUDETUL PRAHOVA 

84.02.71 30.000 

 TOTAL  10.285.401,65 

 
INIŢIATOR : 

P R I M A R 
                                                                            Gheorghe Dima                           
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Repartizat………………………..cu adresa nr. 
 
…………din ………….2021 

Repartizat la comisiile de specialitate 
nr………………ale Consiliului local 
Barcanesti cu adresele 
nr………….din…….2021 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

              

privind ,, Proiectul de hotarare pentru  utilizarea excedentului 

anual  al  bugetului  local  pe anul 2020  in anul 2021’’ 

 

                   

 In conformitate cu prevederile  OUG nr. 57/2019, privind Codul Adimistrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, ale  Legii  nr.273/2006 privind finantele 

publice locale, prin care se stipuleaza ca „excedentul anual al bugetului local rezultat 

la incheiererea exercitiului bugetar,pe cele doua sectiuni,dupa efectuarea 

regularizarilor in limita sumeleor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

prevazute la art 6 lit. (a),a celor exceptate la art 6 lit.( b) si a transferurilor din bugetul 

de stat sau din alte bugete,precum si dupa achitarea platilor restatante,se reporteaza in 

exercitului anului financiar urmator si se utilizeaza in baza hotararilor autoritatilor 

deliberative”  

               In aceasta situatie, pe baza unei hotarari a  consiliului local,  excedentul  

anual al bugetului local  poate fi utilizat pentru acoperirea golurilor temporare de casa 

provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare si 

dezvoltare in anul curent,in limita diponibilului rezultat , ca sursa de finantare a 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ,precum si pentru acoperirea definitiva a 

eventualelor  deficite ale sectiunii de functionare si dezvoltare ,dupa caz,  la finele 

exercitiului bugetar . 

           La sfarsitul anului 2020 conform executiei de casa din Trezoreria            

Boldesti- Scaeni s-a inregistrat un execedent de  10.285.401,65 lei, pentru care   

propun  Consiliului Local Barcanesti adoptarea unei hotarari prin care sa se aprobe 

utilizarea excedentului rezultat, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.  

In acest sens ,a fost elaborat proiectul de hotarare alăturat prin   care se  propune  

utilizarea excedentuluianual  al  bugetului  local  pe anul 2020  in anul 2021’’,,  

proiect care consider că   îndeplineşte  condiţiile de legalitate  şi oportunitate şi propun 

Consiliului  local al comunei Bărcăneşti adoptarea acestuia  în forma şi conţinutul 

prezentate în proiect. 

 
PRIMAR, 

Gheorghe Dima  

 

 

R OM ÂN I A 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

 COMUNA      B Ă R C Ă N E Ş T I 
P R I M A R 

Nr. 7865 din 02/02/2021 
 



 

 
 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al 

bugetului local pe anul  2020 în anul 2021  
 
 

 
Secretarul general al comunei  Barcanesti, judetul Prahova, 

procedând, in conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,la analiza  Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului 
local pe anul  2020 în anul 2021   , constată că sunt îndeplinite conditiile de 
legalitate si oportunitate prevazute de  OUG nr.57/2019  privind Codul 
administrativ  , cu modificările și completările ulterioare , ale  Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale,republicata, cu modificarile şi 
completările ulterioare,  şi   în consecinţa îl avizez favorabil  în scopul  
adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul 
Prahova. 

 
 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu 
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Nr. 7877 din   02.02.2021 
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R A P O R T 

PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI  ANUAL  AL  BUGETULUI  LOCAL 

PE ANUL 2020  IN ANUL 2021 

 

              În scopul derulării unitare în bune condiţii a operaţiunilor privind 

utilizarea  excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar, în conformitate cu prevederile  Legii  nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, conform  

ART. 58*” 

Excedentul sau deficitul bugetar 

(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita 

sumelor defalcate din unele venituriale bugetului de stat prevăzute la art. 6lit. 

a), a celor exceptate la art. 6lit. 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:  

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;  

b) pentru 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 prevederilor lit. a);  

c) pentru acoperirea definitivăa eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare, dupăcaz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.  

(1^1) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii 

implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile  

postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflect în 

excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie 

pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, 

până la finalizarea proiectelor respective.  

(1^2) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de 

credite ai bugetului local, rămasă neutilizatăla finele exerciţiului bugetar, se 
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reflecta în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi 

destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.  

(1^3) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, 

rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflecta în excedentul 

bugetului local şi se utilizeazăîn anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 

secţiunii de dezvoltare. 

 

(1^4) Acoperirea definitivă la sfârşitul anului, a eventualelor deficite ale 

secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, se poate face în baza 

dispoziţiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i s-au 

delegat aceste atribuţii, atunci când deficitul rezultat la sfârşitul exerciţiului 

bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor 

autoriăţilor deliberative pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);” 
 

               În această situaţie, pe baza unei hotărâri ale consiliului local 

excedentului anual al bugetului local  poate fi utilizat pentru acoperirea golurilor 

temporare de casa provenite din decalaje intre veniturile şi cheltuielile secţiunii 

de funcţionare şi dezvoltare în anul curent,în limita diponibilului rezultat , ca 

sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ,precum şi pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor  deficite ale secţiunii de funcţionare şi 

dezvoltare ,după caz,  la finele exerciţiului bugetar . 

              

           La sfârşitul anului 2020 conform execuţiei de casă din Trezoreria 

Boldeşti Scaeni s-a înregistrat un excedent de 10.285.401,65 lei. 

          Având în vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 -  privind 

Codul administrative cu modificările şi completările ulerioare, art. 129 alin.2 

lit.”b” şi alin .4 lit “a”, proiectul de  hotărâre prin care să se propune  utilizarea 

excedentului rezultat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

,pentru obiectivele  de investii prevăzute în anexa 1,poate fi adoptat. 

 

 

 

                                              Sef  Serviciul financiar-contabil, 

                                                 Monica -Steluta Gheorghe 
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