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Extras din Norme Metodologice din 2018 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2018 aprobate prin OMFP nr. 3809/2018 

” 5.15.Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local 

După efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi cu celelalte bugete prevăzute 
de prezentele norme metodologice, precum şi a operaţiunilor de la pct. 5.14, autorităţile 
administraţiei publice locale şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea 
rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni. 
5.15.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare: 
5.15.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul 
de excedent al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după 
caz, astfel: 
- prin contul 82.A.98.96.00 "Excedent al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul 
veniturilor secţiunii de funcţionare este mai mare decât totalul cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare; 
- prin contul 82.A.99.96.00 "Deficit al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul 
veniturilor secţiunii de funcţionare este mai mic decât totalul cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare.” 
 
” 5.15.3. _ 

(1)Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local 
..... 
b)În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, 
acestea se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, până la data de 
9 ianuarie 2019 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. 
(2)Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului principal de 
credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, după caz, unităţile Trezoreriei 
Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective, pe 
bază de notă contabilă, astfel: 

82.A.98.00.00 

"Excedent al bugetului local" 

= % 

82.A.99.96.00 

"Deficit al secţiunii de funcţionare" 

82.A.99.97.00 

"Deficit al secţiunii de dezvoltare" 
5.16.Înregistrarea în sistem informatic a operaţiunilor prevăzute la pct. 5.15 se efectuează de 
către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care eliberează titularilor extrase de cont. 
Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a 
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sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi 
lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun. 
5.17.Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 5.15 se efectuează 
în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2019, cu data de 31 decembrie 2018.” 
 
” ANEXA nr. 1:Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a 
principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2018 
.... 

II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament 

1 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care 
instituţiile şi autorităţile publice dispun plăţi către beneficiari cu 
conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe, 
inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti, cu 
excepţiile prevăzute la pct. 2.1 alin. (2), 2.4 alin. (2), 2.5 alin. (2) 
şi 3.24 alin. (1) din normele metodologice şi a plăţilor efectuate 
pentru pregătirea preşedinţiei României la UE 

până la 21 decembrie 
2018, ora 13,00 

....” 
 
Extras din Ordinul 3858/2018 pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

3.809/2018 

 

”Art. I Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1078 din 19 decembrie 2018, se completează după cum urmează: 

1.După punctul 3.24 se introduce un nou punct, punctul 3.241, cu următorul cuprins: 

"3.241 

În data de 27 decembrie 2018, instituţiile publice pot prezenta la unităţile Trezoreriei Statului 

ordine de plată pentru trezoreria statului (OPT) şi pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la 

pct. II.9 din anexa nr. 1 «Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei 

Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2018»." 

2.La punctul II din anexa nr. 1 "Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei 

Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2018", după 

numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 9, având cuprinsul prevăzut 

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.” 
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” ANEXĂ: 

Nr. crt. Denumirea operaţiunilor 

Data-limită 
pentru 

efectuarea 
operaţiunilor 

9 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care se dispun: 

a) plăţi aferente programelor guvernamentale de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale; 

b) plăţi aferente achiziţiilor efectuate în condiţiile art. 31 din Legea 
bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, de către Direcţia Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; 

c) plăţi aferente proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile de către instituţii publice. 

până la 

27 decembrie 
2018, ora 13,00

” 


