
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţă de ordinară,
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 19244/10.08.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 19245/10.08.2021 al Direcţiei Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- prevederile art. 5, alin. (2) și art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificarile și completările ulterioare;
- prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 

incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile 
publice;

- prevederile art. 129, alin. (2) lit. „b”, și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G.  
nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria, cu suma de 35,70 mii 
lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria și Direcţiei Economice pentru cunoaştere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,        
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

IOANA PANAGOREŢ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 197 din 18 august 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 19244 din 10.08.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
Municipiului Alexandria pe anul 2021

În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2021 cu suma de 35,70 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Precizez că la rectificarea bugetului s-a avut în vedere și prevederea art. 5, alin. (2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ce 
specifică „Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de 
venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”. 

Propunerea de rectificare a bugetului local al Municipiului Alexandria este oportună, legală și 
necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: 
„Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021".

Directia Economică va întocmi Raportul de specialitate pe care îl va susţine în fața Comisiilor 
de specialitate, spre avizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 19245 din 10.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local

al Municipiului Alexandria pe anul 2021

Prin referatul de aprobare nr. 19244 din 10.08.2021 Primarul Municipiului Alexandria, propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe 
anul 2021.

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.” La rectificarea bugetului s-a avut în vedere  si 
prevederea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare ce specifica „Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară 
locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”. 

Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de 
cheltuieli cu suma de 35,70 mii lei, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile totale ale bugetul local se majorează la capitolul „Donatii si sponsorizari” cu suma de 
35.70 mii lei.

Cheltuielile de funcţionare se majoreaza cu suma de 35,70 mii lei  la Titlul II Bunuri si servicii,
capitolul 67 „Cultură, recreere și religie”, sumă ce reprezentă sponsorizări încasate pentru Zilele 
Municipiului Alexandria 2021.

Luând in considerare că cele prezentate sunt legale, iar aceste modificări s-au făcut în conformitate 
cu prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare și că echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre dezbatere și aprobare 
prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU



Județul Teleorman          Anexa nr. 1   la H.C.L.
Municipiul Alexandria                                  nr. ________ din 18 august 2021nr. 197 din 18 august 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: 169,007.23 35.70 169,042.93

Transferuri voluntare,  altele decât subvențiile, din care: 3.00 35.70 38.70

    -Donatii si sponsorizari 3.00 35.70 38.70

CHELTUIELI  TOTAL, din care: 179,632.57 35.70 179,668.27

Cultura, recreere si religie, din care: 12,098.78 35.70 12,134.48

    - bunuri și servicii 5,300.00 35.70 5,335.70

VENITURI  DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 103,407.02 35.70 103,442.72

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: 3.00 35.70 38.70

    -Donatii si sponsorizari 3.00 35.70 38.70

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 103,407.02 35.70 103,442.72

Cultura, recreere si religie, din care: 11,204.00 35.70 103,442.72

    - bunuri și servicii 5,300.00 35.70 5,335.70

                                                                                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                                                                                         CONSILIER,

                                                                                                                 IOANA PANAGOREŢ


