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HOTĂRÂREA NR.5 

privind utilizarea excedentului bugetului local si al bugetelor din venituri proprii,  

fonduri nerambursabile aferent anului 2020 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.32/22.02.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.12625/22.02.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Economice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.12626/22.02.2021; 

• Prevederile art.58 și ale art.71 alin(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

În temeiul dispoziții dispozițiilor art.129 alin.(1) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), 

art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Utilizarea de către Municipiului Mangalia a sumei de 7.079.584,95 lei din excedentul rezultat din 

execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, cât și de dezvoltare, 6.967.496,44 

lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și 112.088,51 lei pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare/dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat 

în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare/dezvoltare și pentru acoperirea definitivă a 

eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar, 

conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către Directorul Executiv al 

Direcției Economice, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și 

respectarea legislației financiare în vigoare. 

 

Art.2 Utilizarea de către Grădinița PP Nr. 7 Mangalia a sumei de 41.059,59 lei din excedentul rezultat din 

execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 

curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare și pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare, după caz, la sfârșitul exercițiului 

bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către ordonatorul de 

credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și 

respectarea legislației financiare în vigoare. 

 

Art.3 Utilizarea de către Școala Gimnazială nr. 1 Mangalia a sumei de 31.230,96 lei din excedentul rezultat 

din execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru acoperirea temporară 

a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 

curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare și pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare, după caz, la sfârșitul exercițiului 

bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către ordonatorul de 

credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și 

respectarea legislației financiare în vigoare. 
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Art.4 Utilizarea de către Școala Gimnazială Sf. Andrei Mangalia a sumei de 8.670,42 lei din excedentul 

rezultat din execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare 

în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare și 

pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare, după caz, la sfârșitul 

exercițiului bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către 

ordonatorul de credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește 

corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare. 

 

Art.5 Utilizarea de către Școala Gimnazială nr. 3 Mangalia a sumei de 44.741,84 lei din excedentul rezultat 

din execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru acoperirea temporară 

a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 

curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare și pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare, după caz, la sfârșitul exercițiului 

bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către ordonatorul de 

credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și 

respectarea legislației financiare în vigoare. 

 

Art.6 Utilizarea de către Școala Gimnazială Gala Galaction Mangalia a sumei de 13.346,36 lei din 

excedentul rezultat din execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de 

funcționare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de 

funcționare și pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare, după caz, la 

sfârșitul exercițiului bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de 

către ordonatorul de credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește 

corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare. 

 

Art.7 Utilizarea de către Liceul Teoretic Callatis Mangalia a sumei de 14.252,25 lei din excedentul rezultat 

din execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru acoperirea temporară 

a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 

curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare și pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare, după caz, la sfârșitul exercițiului 

bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către ordonatorul de 

credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și 

respectarea legislației financiare în vigoare. 

 

Art.8 Utilizarea de către Colegiul Economic Mangalia a sumei de 10.915,18 lei din excedentul rezultat din 

execuția bugetară, 2.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și suma de 8.915,18 lei 

pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 

provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare/dezvoltare în anul curent, în 

limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare/dezvoltare și pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare/dezvoltare, după caz, la sfârșitul 

exercițiului bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către 

ordonatorul de credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește 

corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare. 

 

Art.9 Utilizarea de către Liceul Tehnologic Ion Bănescu Mangalia a sumei de 25.368,96 lei din excedentul 

rezultat din execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare 

în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare și 

pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare, după caz, la sfârșitul 

exercițiului bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către 

ordonatorul de credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește 

corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare.  
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Art.10 Utilizarea de către Spitalul Municipal Mangalia a sumei de 12.149,97 lei din excedentul rezultat din 

execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 

curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare și pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare, după caz, la sfârșitul exercițiului 

bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către ordonatorul de 

credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și 

respectarea legislației financiare în vigoare. 

 

Art.11 Utilizarea de către Direcția Cultură și Sport Mangalia a sumei de 400.297,55 lei din excedentul 

rezultat din execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare 

în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de funcționare și 

pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare, după caz, la sfârșitul 

exercițiului bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către 

ordonatorul de credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește 

corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare. 

Utilizarea de către Direcția Cultură și Sport Mangalia a sumei de 136.541,21 lei din excedentul 

rezultat din execuția bugetară, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare 

în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și 

pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de dezvoltare, după caz, la sfârșitul 

exercițiului bugetar, conform anexei, parte integrantă la prezentul act administrativ, întocmit de către 

ordonatorul de credite al instituției, căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește 

corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare 

 

Art.12 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor 

de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 

Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă 

la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 29.03.2021 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  
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Anexa la H.C.L. nr.5/29.03.2021 

 

 

 

INSTITUȚIA 

UTILIZARE 

EXCEDENT 

SECȚIUNEA DE 

FUNCȚIONARE 

UTILIZARE 

EXCEDENT 

SECȚIUNEA DE 

DEZVOLTARE 

Sursa de finanțare A (buget local) 6.967.496,44 lei 112.088,51 lei 

total 7.079.584,95 lei 

Municipiul Mangalia  6.967.496,44 lei 112.088,51 lei 

   

Sursa de finanțare D (buget fonduri nerambursabile)  136.541,21 lei 

total 136.541,21 lei 

Direcția de Cultură Sport Mangalia  136.541,21 lei 

   

Sursa de finanțare E/F/G (buget venituri proprii) 593.117,90 lei 8.915,18 lei 

total 602.033,08 lei 

Grădinița PP Nr. 7 Mangalia 41.059,59 lei  

Școala Gimnazială nr. 1 Mangalia 31.230,96 lei  

Școala Gimnazială Sf. Andrei Mangalia 8.670,42 lei  

Școala Gimnazială nr. 3 Mangalia 44.741,84 lei  

Școala Gimnazială Gala Galaction Mangalia 13.346,36 lei  

Liceul Teoretic Callatis Mangalia 14.252,25 lei  

Colegiul Economic Mangalia 2.000 lei 8.915,18 lei 

Liceul Tehnologic Ion Bănescu Mangalia 25.368,96 lei  

Spitalul Municipal Mangalia 12.149,97 lei  

Direcția de Cultură Sport Mangalia 400.297,55 lei  

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


