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  HOTARÂREA NR.____ 

din 31 ianuarie 2012 
 

privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2011, secţiunea  de dezvoltare,  

din excedentul bugetar al anului precedent 
 

 
 
 

 
          Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.1363/23.I.2012  a Serviciului Buget la proiectul de 

hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2011, secţiunea de dezvoltare  din 
excedentul bugetar al anului precedent, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
  Având în vedere prevederile art.58 alin(1) din OUG nr.63/2010, de modificare şi 

completare a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, coroborat cu prevederile OMFP 
nr.18/06.01.2012 pentru modificarea  normelor metodologice privind închiderea exerciţiului 
bugetar al anului 2011 aprobate prin OMFP nr.2985/16.12.2011, 

          În temeiul dispoziţiilor articolului 91, alin. (3), şi ale art. 97, alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,                                        

 
hotărăşte: 

 
 

Art.1. Se aprobă acoperirea deficitului bugetar al anului precedent în sumă de 

33.167.017,62 lei, secţiunea de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 2010. 
  Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 
 

               PREŞEDINTE                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
             SECRETAR   
     Lokodi Edita Emöke          Aurelian Paul Cosma 
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    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
     Serviciul Buget 

  Nr.1363/23.I.2012 
 
 

 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotărâre  privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2011, 

secţiunea de dezvoltare, din excedentul  bugetar al anului precedent 

 
 
 La sfârşitul anului 2011, închiderea execuţiei bugetare s-a efectuat conform prevederilor 

pct. 4.1.6.2 din OMFP nr. 2985/16 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind închiderea exerciţiului bugetar pe anul 2011. 
 Ulterior în data de 06.01.2012, conform OMFP nr. 18 pentru modificarea privind 

închiderea  exerciţiului bugetar pe anul 2011 aprobate prin OMFP nr. 2985/2011, conform pct. 
4.1.6.2.1., conturile de venituri şi cheltuieli ale  secţiunii de dezvoltare, se închid prin  contul de 
excedent al secţiuni de dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare. 

 Conform acestui ultim act normativ, pentru a putea definitiva închiderea execuţiei 
bugetare  pe anul 2011, şi ţinând seama şi de prevederile articolului 58, alineatul (1), din 
Legea nr. 273/2006, privind  finanţele publice locale,  modificată şi completată  prin OUG nr. 

63/2010, excedentul anual al   bugetului din  anul anterior se  poate utiliza pentru  acoperirea  
eventualului deficit la  sfârşitul  exerciţiului bugetar. 
 Propunem aprobarea acoperirii deficitului bugetar, secţiunea dezvoltare din excedentul  

bugetar al anului precedent. 
 Faţă de cele de mai sus propunem proiectul de hotărâre alăturat. 
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