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P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E   
 

           Privind: Împrumut privind utilizarea în anul 2021 a sumei de 
600.000 lei din excedentul bugetului local la data de 31.12.2020 pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare 
_____________________________________________________________ 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 47/11.01.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în 
şedinţă extraordinară, în data de 14.01.2021; 
  Având in vedere : 
                  -referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 
48/11.01.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar 
contabil, înregistrat sub nr. 49/11.01.2021; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor: 

      - art.58, ali.1), lit.(b) din Legea nr.273/2006 a finanțelor 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;   
             - art. 4, paragraful 1 şi 2 din Carta Europeană a autonomiei 
locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr.199/1997; 

 - art.6, alin.3 şi art.29, alin.4 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale 
art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 



H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă efectuarea unui împrumut, în cuantum  de 600.000  lei, 
din excedentul bugetului local la data de 31.12.2020 pentru finanțarea 
secțiunii de dezvoltare. 
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin 
grija Primarului comunei Valea Mărului. 
       Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin 
grija secretarului comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi 
adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet : 
www.primariavaleamarului.ro 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                               Secretar general al comunei, 

                                                                          Dumitrașcu Maranda 
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Nr. 48/11.01.2021 
 
                                                         REFERATUL DE  APROBARE 
 
Privind: Împrumut privind utilizarea în anul 2021 a sumei de 600.000 
lei din excedentul bugetului local la data de 31.12.2020 pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare 

 
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 a finanţelor publicize locale,  

excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe 
cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a) din lege, a celor 
exceptate la art. 6 lit. b) din lege 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)din lege; 
    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 
       Întrucât necesarul pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare este de 600.000 
lei, propunem utilizarea  excedentului bugetului local pentru acoperirea sumei. 
            Luând în considerare cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și 
aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă.     
 
                                                                      PRIMAR, 
                                                                   DOCA VIRGIL 
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Nr. 48/11.01.2021 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
                        Privind: Împrumut privind utilizarea în anul 2021 a sumei 

de 600.000 lei din excedentul bugetului local la data de 31.12.2020 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 

        
 
 În baza prevederilor: 
      - art.58, ali.1), lit.(b) din Legea nr.273/2006 a finanțelor 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare;   
             - art. 4, paragraful 1 şi 2 din Carta Europeană a autonomiei 
locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr.199/1997; 

 - art.6, alin.3 şi art.29, alin.4 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     Având în vedere aceste prevederi considerăm că proiectul de 
hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate. 

 
 
 

Secretar general al comunei,  
Dumitrașcu Maranda 
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JUDETUL GALATI 
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Comisia de specialitate nr.1 
 

RAPORT DE AVIZARE 
din data de 11.01.2021 

 
       Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat 

proiectul de hotărâre referitor la: Împrumut privind utilizarea în anul 
2021 a sumei de 600.000 lei din excedentul bugetului local la data de 

31.12.2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 
    Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:  
                  - proiectul de hotărâre; 
                   -expunerea de motive a iniţiatorului; 
                   -raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar 
contabil(secretarul comunei); 
                  - anexe. 
           Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi 
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .  
 

                    Preşedintele comisiei, 
          Ghinieș Maricel                                                       Secretar comisie, 
                                                                                               Sandu Panaite   
                                               Membri: 
 
                                Popa Alin-Alexandru_________________ 
                                Chifan Nicoleta-Carmen _____________ 
                                Luca Liliana__________________ 
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Comisia de specialitate nr.2 
RAPORT DE AVIZARE 

din data de 11.01.2021 
 
       Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat 

proiectul de hotărâre referitor la: Împrumut privind utilizarea în anul 
2021 a sumei de 600.000 lei din excedentul bugetului local la data de 

31.12.2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 
    Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:  
  
                  - proiectul de hotărâre; 
                   -expunerea de motive a iniţiatorului; 
                   -raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar 
contabil(secretarul comunei); 
                  - anexe. 
           Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi 
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .  
 

Preşedintele comisiei, 
          Iftimie Florentina                                    Secretar comisie, 
                                                                      Lupu Ramona Georgiana 
                                               Membri: 
 
                                Marin Gigel_________________ 
                                Natu Ana Maria_____________ 
                                Orlov Mihail__________________ 
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Comisia de specialitate nr.3 
 

RAPORT DE AVIZARE 
din data de 11.01.2021 

 
       Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat 

proiectul de hotărâre referitor la: Împrumut privind utilizarea în anul 
2021 a sumei de 600.000 lei din excedentul bugetului local la data de 

31.12.2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 
    Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:  
       Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:  
- proiectul de hotărâre; 
                   -expunerea de motive a iniţiatorului; 
                   -raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar 
contabil(secretarul comunei); 
                  - anexe. 
           Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi 
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .   
  
                    Preşedintele comisiei, 
           Cuza Ionuț-Cătălin                                   Secretar comisie, 
                                                                                  Apreutese Iuliana 
 

Membri: 
Popa Ionel 


