
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea acoperirii deficitului sec^iunii de dezvoltare din excedentul

bugetului locaI al Municipiului Campina pe anul 2015

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.523/19 ianuarie 2016 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

LaurenJiu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea acoperirii
deficitului sec^iunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Municipiului
Campina pe anul 2015;

- raportul de specialitate promovat de DirecJia economica;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finan{e, administrarea domeniului public $i
privat $i agricultura;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind fman^ele publice

locale, cu modificarile $i completarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile Ordinului Ministerului Finan{elor Publice

nr.4075/18 dec.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2015;

Jinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."b" $i alin.(4), lit."a" $i art.ll5,
alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata;

A,

In temeiul dispozi{iilor art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind
administra|ia publica locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba acoperirea defmitiva a deficitului sec^iunii de dezvoltare
din excedentul bugetului local al Municipiului Campina pe anul 2015, in suma de
715.790,501ei.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului jude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc|iei economice.

Pre$edinte de $edin^y>>' ^v^V Contrasemneaza,

dl. Tud6r^epr^JK^/ j|; M j| | jr. Moldoveanu Paul

Campina>28 ianuar̂ ^^ ?̂̂
Nr.l
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.68.523/19 ianuarie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Laurenpu - Primarul municipiului Campina, in

conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i
Func^ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent
al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii deficitului
sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului locaI aI Municipiului Campina pe
anul 2015.

Prezentul proiect de hotarare are la baza prevederile Cap.V, art.5.13.3(l), din
Normele Metodologice privind incheierea exerci^iului bugetar al anului 2015
aprobate prin Ordinul Ministerului Finam^elor Publice nr.4075/18.12.2015, unde se
precizeaza ca in situa^ia in care sec^iunea de func^ionare si/sau sec^iunea de
dezvoltare inregistreaza deficit, Consiliile Locale au obliga^ia de a aproba, prin
hotarare, acoperirea defmitiva din excedentul bugetului local a deficitului sec^iunii
de functionare si/sau dezvoltare.

Conform art.58.(l) din Legea nr.273/2006 privind fman^ele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercu:iului bugetar, pe cele doua sec^iuni, se reporteaza in exerchiul
fmanciar urmator si va fi utilizat, in baza unei hotarari a autoritatilor deliberative, ca
sursa de fman^are a cheltuielilor din secJiunea de dezvoltare.

Analizand execu^ia bugetului local la data de 31 dec.2015, emisa in
5 ianuarie 2016 de Trezoreria Municipiului Campina, se constata ca veniturile
sec^iunii de dezvoltare au fost incasate in suma de 16.149.288,25 lei, din care
802.011,78 lei a reprezentat excedentul anului 2014, aprobat in 2015, iar pla^ile
efectuate au fost de 16.063.066,97 lei, constatandu-se astfel un deficit in sec^iunea
de dezvoltare de 715.790,50 lei.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, la sec|iunea de
dezvoltare, a fost prevazuta pentru fman^area cheltuielilor de capital suma de
802.011,78 lei, reprezentand excedentul anului 2014, aprobat prin HCL nr.ll/
12februarie2015(art.20).

Fa|a de cele prezentate mai sus, propun aprobarea acoperirii defmitive din
excedentul bugetului local a deficitului secJiunii de dezvoltare in suma de 715.790,50 lei.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile Ordinului Ministerului FinanJelor Publice nr.4075/18 dec.2015 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerci{iului bugetar al anului 2015;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind fman^ele publice locale, modificata $i

completata;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."b", art.45, alin.(2), lit."a" si

art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu ^H^ria - Lauren^iu
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