
                          ROMÂNIA                                                                                            PROIECT                                                                                                                      
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                      FĂLTICENI       
                  Nr. 81 din 03.01.2022 
 
                                                             

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe anul 2021  

din excedentul anilor precedenti 
 
 

              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- Referat de aprobare a d-lui. primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la nr. 79/ 
03.01.2022 ; 

 
         În conformitate cu prevederile art. 58, alin.(1), lit c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
        În baza prevederilor punctului 5.16.3.alin.1.lit b) si a punctului 10.4.2 lit d) din Normele 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, aprobate prin Ordinul nr. 
1536/2021, cu modificările şi completările ulterioare;          
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  art. 139, alin.3, 
lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;                

 
                                                     

HOTĂRĂŞTE 
 
 

 Art. 1 –  Se aprobă acoperirea definitivă a sumei de 2.357.765,80 lei,  reprezentând deficitul 
Secţiunii de dezvoltare pentru anul 2021, din excedentul bugetului local al anilor precedenti. 

 Art. 2 - Se aprobă acoperirea definitivă a sumei de 80.000 lei,  reprezentând deficitul sectiunii 
de dezvoltare a activitatii autofinantate Piata Agroalimentara - Bazar pentru anul 2021, din 
excedentul anilor precedenti al acestei activitati.  
          Art. 3 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice 
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 
 
                                                                        INIŢIATOR 

 
                                                              PRIMAR, 
                                                Prof. Gheorghe-Catalin COMAN 
 
                                                                                                                            AVIZAT                                                          
                                                                                                    
                                                                                                                SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                      Jr. Mihaela Busuioc                                                                                  
 
 
 
 



 
 
 
                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                Nr.  79/03.01.2022 
               PRIMAR         
       
             
                                                   REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe anul 

2021 din excedentul anilor precedenti 
 

            Anul 2021 se încheie cu un excedent al bugetului local de 766.268,02 lei. 

 Bugetul este împărţit pe cele două secţiuni: de funcţionare şi de dezvoltare, fiecare cu 

veniturile şi cheltuielile specifice.  

 Excedentul sectiunii de functionare este in suma de 3.124.033,82 lei. 

În ceea ce priveste sectiunea de dezvoltare, la începutul anului 2021 Consiliul Local a hotărât 

ca suma de 2.395.000 lei, din excedentul anului 2020, să fie folosită ca sursă de finanţare pentru 

investiţii. Acum, la închiderea anului bugetar, diferenta dintre veniturile si cheltuielile acestei 

sectiuni este negativa, insemnand un deficit de 2.357.765,80 lei, suma ce trebuie acoperită definitiv, 

prin hotărârea Consiliului Local, in conformitate cu prevederile art. 5.16.3. al. 1 lit. b) din Normele 

metodologice din 16 decembrie 2021 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, 

aprobate prin OMFP nr. 1536/2021 : “b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau 

secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului 

local al anilor precedenţi, până la data de 7 ianuarie 2022 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. 

(1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare” 

In ce priveste activitatea Directiei Administrarea Pietelor in anul 2021, veniturile incasate au 

fost mai mari decat cheltuielile, inregistrandu-se un excedent in valoare de 48.446,53 lei, din care 

128.446,53 lei excedent pe sectiunea de functionare si 80.000 lei  deficit pe sectiunea de dezvoltare. 

In aceasta situaţie, în care, după efectuarea operaţiunilor de închidere, bugetul activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice  pe anul 2021, prezintă deficit, 

acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, până la data de 7 ianuarie 2022 inclusiv, 

conform prevederilor art. 10.4.2. lit. d) din Normele metodologice din 16 decembrie 2021 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, propun 

Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a 

deficitului bugetului pe anul 2021 din excedentul anilor precedenti.  



        
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin COMAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

             ROMÂNIA                                                            Nr. 81 din 03.01.2022                  
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ            
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului 

 pe anul 2021 din excedentul anilor precedenti 
 

 Anul 20210 se încheie cu un excedent al bugetului local de 766.268,02 lei. 
 Bugetul este împărţit pe cele două secţiuni: de funcţionare şi de dezvoltare, fiecare cu 

veniturile şi cheltuielile specifice.  
Excedentul sectiunii de functionare este in suma de 3.124.033,82 lei. 
În ceea ce priveste sectiunea de dezvoltare, la începutul anului 2021 Consiliul Local a hotărât 

ca suma de 2.395.000 lei, din excedentul anului 2020, să fie folosită ca sursă de finanţare pentru 
investiţii. Acum, la închiderea anului bugetar, diferenta dintre veniturile si cheltuielile acestei 
sectiuni este negativa, insemnand un deficit de 2.357.765,80 lei, suma ce trebuie acoperită definitiv, 
prin hotărârea Consiliului Local, in conformitate cu prevederile art. 5.16.3. al. 1 lit. b) din Normele 
metodologice din 16 decembrie 2021 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, aprobate 
prin OMFP nr. 1536/2021 : “b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de 
dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor 
precedenţi, până la data de 7 ianuarie 2022 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau 
potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Motivele pentru care unitatea noastra inregistreaza deficit pe sectiunea de dezvoltare sunt 
volumul mare al investitiilor care s-au realizat in anul 2021, precum si neincasarea in anul 2021 a 
cererilor de finantare de la bugetul de stat si de la bugetul UE a unor proiecte de investitii. Unitatea 
noastra are de recuperat peste 1.450 mii lei, reprezentand valoarea cererilor de rambursare depuse 
pentru proiectele cu finantare europeana: 

- Reabilitare,extindere si modernizarea sistemului de iluminat public din Munic.Falticeni 
- Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-

line in municipiul Falticeni, judetul Suceava  
- Proiect integrat cod. SMIS 124462 

In ce priveste activitatea Directiei Administrarea Pietelor in anul 2021, veniturile incasate au 
fost mai mari decat cheltuielile, inregistrandu-se un excedent in valoare de 48.446,53 lei, din care 
128.446,53 lei excedent pe sectiunea de functionare si 80.000 lei  deficit pe sectiunea de dezvoltare. 
In aceasta situaţie, în care, după efectuarea operaţiunilor de închidere, bugetul activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice  pe anul 2021, prezintă deficit, 
acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, până la data de 7 ianuarie 2022 inclusiv, 
conform prevederilor art. 10.4.2. lit. d) din Normele metodologice din 16 decembrie 2021 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021. Mentionez ca excedentul anilor 
precedenti al activitatii autofinantate Piata Agroalimentara-Bazar este de 780.517,77 lei. 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, propun 

Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului bugetului pe anul 2021 din excedentul anilor precedenti.  

 



Director economic, 
        Ec. Maria Bulaicon 

  


