
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                             PROIECT  
                      Nr. 37/02.03.2021 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:  aprobarea utilizării în anul 2021 a 
excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2020 
 
     

         
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.2073/02.03.2021 al Președintelui 
Consiliului Județean Olt; 
- prevederile Capitolului V art.5.16 din Normele metodologice 
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3155/2020, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- prevederile art.58 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 

alin. (1) și alin.(4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 196   
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

  
 
    Consiliul Județean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e:  
    



          Art.1.  Se aprobă utilizarea sumei de 5.351.862,64 lei, 
sumă ce reprezintă excedentul anual al bugetului local, rezultat 
la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, pentru 
finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare  pe anul 2021.  

 
   
  Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției 

Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, Trezoreriei 
Municipiului Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 
Județul Olt. 
 

 
 

 
INIȚIATOR 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 

                               

                                                    

                                                           

            Avizat, 
                                                 Secretarul General al Județului  
                                                           Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT de APROBARE 
la  proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local, rezultat 
la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 

 

Proiectul de hotărâre propune aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei 
ce reprezinta excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2020, după cum urmează: 

În conformitate cu art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, 
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) și a 
transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea 
plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în 
baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și 
dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma 
aplicării prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de 
funcționare și dezvoltare după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar. 

La finele anului 2020, deficitul bugetului local a fost în sumă de 
22.604.411,85  lei, rezultat din excedentul secțiunii de funcționare în sumă de 
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1.918.350,93 lei si deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 24.522.762,78  
lei.  

La acest deficit in suma de 22.604.411,85 lei se adaugă excedentul anilor 
precedenți în sumă de 27.956.274,93 lei, rezultând un excedent final în sumă de 
5.351.862,64 lei. 

Mentionam ca, deficitul sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, in suma de 
24.522.762,78 lei, a fost acoperit definitiv conform Dispozitiei Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt nr. 03/06.01.2021.  

Având în vedere că sursele de finanțare sunt insuficiente pentru 
acoperirea cheltuielilor de dezvoltare, se propune utilizarea sumei de 
5.351.862,64 lei, din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare pe anul 2021. 

Față de cele prezentate, precizez că proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local, rezultat 
la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, îndeplinește condițiile legale și 
propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
        Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD/AS/2ex. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
Direcția Economică, Buget - Finanțe 
Serviciul Buget, Impozite și Taxe 
Nr.2075/02.03.2021                      APROB 
                                                                                                 PREȘEDINTE 
                                                                                              Marius OPRESCU 
 

                                                               
 

                                                               AVIZAT 
                                                             VICEPREȘEDINTE 

                                                                        Ionuț-Cătălin IVAN 
     
      

 
Raport  

 la Proiectul de Hotărâre 
 cu privire la aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului 

local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 
 

În conformitate cu art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, 
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) și a 
transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea 
plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în 
baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și 
dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma 
aplicării prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de 
funcționare și dezvoltare după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar. 

La finele anului 2020, deficitul bugetului local a fost în sumă de 
22.604.411,85  lei, rezultat din excedentul secțiunii de funcționare în sumă de 
1.918.350,93 lei si deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 24.522.762,78  
lei.  
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La acest deficit in suma de 22.604.411,85 lei se adaugă excedentul anilor 
precedenți în sumă de 27.956.274,93 lei, rezultând un excedent final în sumă de 
5.351.862,64 lei. 

Mentionam ca, deficitul sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, in suma de 
24.522.762,78 lei, a fost acoperit definitiv conform Dispozitiei Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt nr. 03/06.01.2021.  

Având în vedere că sursele de finanțare sunt insuficiente pentru 
acoperirea cheltuielilor de dezvoltare, se propune utilizarea sumei de 
5.351.862,64 lei, din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare pe anul 2021. 

Față de cele prezentate, precizăm că proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local, rezultat 
la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, îndeplinește condițiile legale și 
se propune aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 
   Director executiv 
Constanța Dumitru 
                 Șef Serviciu Buget, 
                                                                                             Impozite și Taxe   
                                             Nicolaie Bușoiu 

 
 
 
 
 
 
 

  
Șef Serviciu Juridic Contencios 

Ana Venera Ștefănescu 


