ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTARÂRE
privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara
rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare
prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.5970/12.04.2019 la proiectul de hotărâre
inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.a şi alin.(1^2) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 91 alin. 3 lit. a şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 3.854,38 mii lei din excedentul anual al
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al
anului 2018, pentru finantarea cheltuielilor de capital astfel:
La capitolul 74.02 „Protecţia mediului”, suma de 3.684,68 mii lei pentru obiectivul
de investiții “ Construire sistem de management integrat al deșeurilor din activitatea de
construcții și demolări generate de populația Județului Hunedoara ”.
La capitolul 87.02 “Alte acţiuni economice”, pentru elaborare „ Studiu de
fezabilitate şi proiect tehnic pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice din
zona montană înaltă ” suma de 169,70 mii lei.
Art.2 - Se aprobă utilizarea sumei de 442,35 mii lei din excedentul anual al
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al
anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, din sumele alocate în
anul 2018 bugetelor locale ale unităților administrativ – teritoriale din Fondul de intervenție
la dispoziția Guvernului la capitolul 80.02 „ Acţiuni generale economice, comerciale şi de
muncă ” pentru reparații drumuri județene .
Art.3 - (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
MIRCEA FLAVIU BOBORA

Deva, la ________________ 2019

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DANIEL DAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr.5970/12.04.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
În conformitate cu prevederile art. 58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar se reportează în exerciţiul
financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Se aprobă utilizarea excedentului pentru finantarea cheltuielilor de capital astfel:
- la capitolul 74.02 „Protecţia mediului”, suma de 3.684,68 mii lei pentru obiectivul
de investiții “ Construire sistem de management integrat al deșeurilor din activitatea
de construcții și demolări generate de populația Județului Hunedoara ”.
- la capitolul 87.02 “Alte acţiuni economice”, pentru elaborare „ Studiu de
fezabilitate şi proiect tehnic pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice
din zona montană înaltă ” suma de 169,70 mii lei;
Se aprobă utilizarea sumei de 442,35 mii lei pentru reparații drumuri județene
afectate de calamități , din sume alocate în anul 2018 bugetelor locale ale unităților
administrativ – teritoriale din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului la capitolul
80.02 „ Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă ” Titlul II “ Bunuri și servicii “
articol 20.02 “ Reparații curente “ conform Cap.I , art.3 din Ordonanța de Urgență
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare , modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene, prin derogare de la prevederile art.58 alin. ( 1 ) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităților administrativ – teritoriale din
Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului începând cu anul 2017, rămase neutilizate
la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităților
administrativ – teritoriale și se utilizează cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri
au fost alocate până la finalizarea lucrărilor. Eventualele sume rămase neutilizate după
finalizarea lucrările se restituie la bugetul de stat.
Faţă de cele relatate, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl
propunem dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANŢE
Nr.5984/12.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar se reportează în exerciţiul
financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
La finele exercițiului bugetar al anului 2018 din sume alocate bugetelor locale ale
unităților administrativ – teritoriale din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului ,
respectiv bugetului propriu al Județului Hunedoara , au rămas sume neutilizate în
cuantum de 442,35 mii lei.
Conform Cap.I , art.3 din Ordonanța de Urgență nr.90/2017 privind unele măsuri
fiscal – bugetare , modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene, prin derogare de la prevederile art.58 alin. ( 1 ) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate
bugetelor locale ale unităților administrativ – teritoriale din Fondul de intervenție la
dispoziția Guvernului începând cu anul 2017, rămase neutilizate la finele exercițiului
bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităților administrativ – teritoriale și
se utilizează cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate până la
finalizarea lucrărilor. Eventualele sume rămase neutilizate după finalizarea lucrările se
restituie la bugetul de stat.

Director executiv,
Daniela Ioana Dan
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