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JUDEȚUL TELEORMAN 

Municipiului Alexandria 

Nr. 8251 din 12.04.2019 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al 

Municipiului Alexandria pe anul 2019 

 

 

În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare proiectul de buget local se aprobă de autoritățile deliberative în 

termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat in Monitorul Oficial. 

Bugetul de stat pe anul 2019 a fost aprobat prin Legea nr. 50 din 15 martie 2019, iar publicarea în 

Monitorul Oficial nr. 209/15 martie 2019, a impus întocmirea si respectarea calendarului de aprobare a 

bugetului local.  

Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor si destinația cheltuielilor bugetelor locale, 

regimul acestora, precum si responsabilitățile institutiilor publice implicate in procesul de execuție al 

acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare stabilește principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și 

utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitățile autorităților administratiei publice locale. 

Proiectul de buget întocmit în conformitare cu prevederile menționate mai sus, a fost afișat la 

sediul institutiei, pe site-ul institutiei www.alexandria.ro  incepand cu data de 29.03.2019.  

 Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2019 cuprinde: 

I. Bugetul Local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2019 si estimări pentru 

anii 2020 – 2022, pe cele doua secțiuni de funcționare si dezvoltare; 

II. Bugetul Local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2019 si estimări pentru 

anii 2020 – 2022, pe cele doua secțiuni de funcționare si dezvoltare; 

III.  Bugetul de Venituri al institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020 – 2022, pe cele doua secțiuni de funcționare si 

dezvoltare; 

IV.  Bugetul de Cheltuieli al institutiilor publice si activităților finanțate integral sau partial din 

venituri proprii pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020 – 2022, pe cele doua secțiuni de funcționare si 

dezvoltare ; 

V. Bugetul creditelor interne pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020 – 2022; 

VI. Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020 – 

2022. 

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local, conform Legii nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, se bazează pe constatarea si evaluarea 

materiei impozabile și a bazei de impozitare, în funcție de care se calculează impozitele si taxele aferente, 

ținandu-se cont de H.C.L. nr. 105/2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019, 

evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, în scopul evaluării corecte a veniturilor.  

Cheltuielile bugetului local sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate pe destinaţii, respectiv 

pe acţiuni, activitaţi, programe, proiecte, obiective şi se efectuează în concordanţa cu atribuţiile care îi 

revin autorităţii administaţiei publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcţionarii şi 

în interesul colectivităţii locale. 

http://www.alexandria.ro/
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Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilităţile reale de 

încasare a veniturilor, estimate a se realiza, iar pe parcursul anului 2019, pe langa masurile de reducere a 

cheltuielilor neeficiente se va proceda la creșterea gradului de colectare a veniturilor proprii. 

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

publice locale, republicată, cu modificările si complectările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de 

hotarare cu privire la „Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2019”. 

Directia Economica va intocmi raportul de specialitate pe care îl va sustine în fața comisiilor de 

specialitate, spre avizare. 

 Proiectul de hotarare însoțit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR  DRAGUSIN 


