
JUDETUL TELEORMAN 

Municipiul Alexandria 

Nr 29340 din 17.12.2018 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 Priveşte: acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  pe anul 2018  din 

excedentul anului 2017 

  

 

 Avand in vedere prevederile art. 58, litera b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare, Excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la 

art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor 

restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel: pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare 

şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

  Drept pentru care propun acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 

2018 din excedentul anului 2017 in suma de 6.435.040 lei. 

Precizez ca s-au avut in vedere prevederile legale in vigoare, propunerea de acoperire 

definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul  2018 din excedentul anului 2017 fiind 

oportuna, legala si necesara. 

 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

urmatorul proiect de hotarare: „Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor  

sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul anului 2017”. 

Directia Economica va intocmi raportul de specialitate pe care il va sustine in fata comisiilor 

de specialitate, spre avizare. 

 Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile sus mentionate, 

proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive a primarului municipiului Alexandria, raportul 

comisiei de specialitate si avizul comisiilor respective,  va fi prezentat spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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