
Județul Teleorman          Anexa nr. 1   la H.C.L.
Municipiul Alexandria                                  nr. 117din 27 mai 2021
Consiliul Local
                                                                                                                                   S I T U A T I A
                                                                           privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021

mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2021
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2021

VENITURI  TOTAL, din care: 167,096.78 1,064.47 168,161.25

Venituri din prestări de servicii și alte activiățti , din care: 329.00 2.54 331.54
    -Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 0.00 2.54 2.54

Transferuri voluntare,  altele decât subvențiile, din care: 0.00 0.00 0.00

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -10,198.47 -382.61 -10,581.08

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 10,198.47 382.61 10,581.08

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 0.00 381.93 381.93

    -Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului 0.00 34.72 34.72

    -Venituri din vânzarea unor bunuri aparținand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale 0.00 347.21 347.21

Subvenții de la bugetul de stat, din care: 17,849.12 680.00 18,529.12

    -Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 4,039.50 680.00 4,719.50

CHELTUIELI  TOTAL, din care: 177,722.12 1,064.47 178,786.59

Autorități publice și acțiuni externe, din care: 21,750.00 113.95 21,863.95

    - bunuri și servicii 2,023.00 6.15 2,029.15

    - active nefinanciare 150.00 109.95 259.95

    - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 -2.15 -2.15

Alte servicii publice generale, din care: 2,149.00 -480.00 1,669.00

    - fondul de rezerva 1,000.00 -480.00 520.00

Învățământ, din care: 40,721.90 -0.48 40,721.42

    - bunuri și servicii 8,183.33 -46.45 8,136.88

    - asistență socială 622.00 3.36 625.36

    - active nefinanciare 21,559.92 43.09 21,603.01

    - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 -0.48 -0.48

Sănătate, din care: 4,680.00 680.00 5,360.00

    - bunuri și servicii 660.00 680.00 1,340.00

Asigurări și asistență socială, din care: 21,057.10 -3.44 21,053.66



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2021
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2021

    - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 -3.44 -3.44

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: 31,894.45 749.44 32,643.89

    - bunuri și servicii 5,166.52 165.49 5,332.01

    - active nefinanciare 2,945.93 131.50 3,077.43

    - active financiare 350.00 480.00 830.00

    - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 -27.55 -27.55

Protecția mediului, din care: 3,745.00 5.00 3,750.00

    - bunuri și servicii 3,745.00 5.00 3,750.00

VENITURI  DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 103,320.14 299.93 103,620.07

Venituri din prestări de servicii și alte activități , din care: 329.00 2.54 331.54

    -Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 0.00 2.54 2.54

Subvenții de la bugetul de stat, din care: 4,189.50 680.00 4,869.50

    -Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 4,039.50 680.00 4,719.50

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: -10,198.47 -382.61 -10,581.08

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -10,198.47 -382.61 -10,581.08

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 103,320.14 299.93 103,620.07

Autorități publice și acțiuni externe, din care: 13,939.00 4.00 13,943.00

    - bunuri și servicii 2,023.00 6.15 2,029.15

    - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 -2.15 -2.15

Alte servicii publice generale, din care: 2,129.00 -480.00 1,649.00

    - fondul de rezervă 1,000.00 -480.00 520.00

Învățământ, din care: 13,445.33 -43.57 13,401.76

    - bunuri și servicii 8,183.33 -46.45 8,136.88

    - asistență socială 622.00 3.36 625.36

    - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 -0.48 -0.48

Sănătate, din care: 4,680.00 680.00 5,360.00

    - bunuri și servicii 660.00 680.00 1,340.00

Asigurări și asistență socială, din care: 21,022.80 -3.44 21,019.36

    - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 -3.44 -3.44



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2021
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2021

Locuințe, servicii si dezvoltare publică, din care: 20,136.52 137.94 20,274.46

    - bunuri și servicii 5,166.52 165.49 5,332.01

    - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0.00 -27.55 -27.55

Protecția mediului, din care: 3,745.00 5.00 3,750.00

    - bunuri și servicii 3,745.00 5.00 3,750.00

VENITURI  DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 63,776.64 764.54 64,541.18

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: 10,198.47 382.61 10,581.08

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 10,198.47 382.61 10,581.08

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 0.00 381.93 381.93

    -Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 0.00 34.72 34.72

    -Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitaților administrativ-teritoriale 0.00 347.21 347.21

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 74,401.98 764.54 75,166.52

Autorități publice și acțiuni externe, din care: 7,811.00 109.95 7,920.95

    - active nefinanciare 150.00 109.95 259.95

Învățământ, din care: 27,276.57 43.09 27,319.66

    - active nefinanciare 21,559.92 43.09 21,603.01

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: 11,757.93 611.50 12,369.43

    - active nefinanciare 2,945.93 131.50 3,077.43

    - active financiare 350.00 480.00 830.00

                                                                                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                                                                                         CONSILIER,

                                                                                                           IONELA CORNELIA ENE           


