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JUDETUL TELEORMAN 
Primaria Municipiului Alexandria 
Nr. 1.835 din 20.01.2014 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului General al 
Municipiului Alexandria pe anul 2014 

 
Bugetul de Stat pe anul 2014 a fost aprobat prin Legea nr. 356 din 18 decembrie 2013, iar 

publicarea in Monitorul Oficial nr. 805 din 19 decembrie 2013, a impus intocmirea si respectarea 
calendarului de aprobare a bugetului local. 

In conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare proiectul de buget local se aproba de autoritatile deliberative 
in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii Legii bugetului de stat in Monitorul Oficial. 
 Bugetul General al Municipiului Alexandria pentru anul 2014 a fost fundamentat, 
elaborat si intocmit in conformitate cu prevederile:  

 Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014; 
 adresei nr. 1513 din 10.01.2014 a A.J.F.P. Teleorman privind valoarea estimata a 

veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 - 2017; 
 adresei nr. 1468 din 10.01.2014 a A.J.F.P. Teleorman privind alocarea valorii pe anul 

2014 a cotei de 80% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 
18,5% din impozitul pe venit, diminuata cu gradul de necolectare ramase dupa ce s-a alocat o cota de 
de 27% catre C.J. precum si valoarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, municipiului Bucuresti si 
estimarile pe anii 2015 - 2017; 

 adresei nr. 400 din 13.01.2014 a C.J. Teleorman privind suma ce reprezinta 20% din 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale precum si din cota de 80% ca urmare 
a diminuarii cu gradul de necolectare si suma ce reprezinta 20% din cota de 18,5% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale precum si a sumei ce reprezinta retineri din cota de 80% ca 
urmare a diminuarii cu gradul de necolectare pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si 
pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2014 si estimarile pe anii 
2015 - 2017; 

 adresa nr. 4288 din 22.01.2014 a A.J.F.P. Teleorman privind nivelul maxim al 
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe 
anul 2014; 

 O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 
2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice; 

 Legea nr. 1/2011 2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   H.G. nr. 1165/2013 pentru modificarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice prin care se determina costul standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicata; 

   Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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 Proiectul de buget intocmit in conformitare cu prevederile mentionate mai sus, a fost afisat la 
sediul institutiei – Centrul de informare pentru cetateni, pe site-ul institutiei www.alexandria.ro si 
site-ul uat.mai.gov.ro  incepand cu data de 30.12.2013, iar ulterior a fost completat cu cifrele primite 
de la A.J.F.P. Teleorman si C.J. Teleorman.  

Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2014 este constituit din: 
I. Bugetul Local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2014 si estimari 

pentru anii 2015 – 2017, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare; 
II. Bugetul Local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2014 si 

estimari pentru anii 2015 – 2017, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare; 
III.  Bugetul de Venituri al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 

din venituri proprii pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 – 2017, pe cele doua sectiuni de 
functionare si dezvoltare; 

IV.  Bugetul de Cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 – 2017, pe cele doua sectiuni 
de functionare si dezvoltare.  
 Potrivit art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, proiectul de buget local a fost construit pe doua sectiuni: sectiunea de 
functionare si sectiunea de dezvoltare. In cazul in care veniturile sectiunii de dezvoltare sunt mai 
mici decat cheltuielile aceleiasi sectiuni, echilibrul bugetar se asigura din varsaminte din veniturile 
sectiunii de functionare catre sectiunea de dezvoltare, la care se adaugă excedentul anilor 
precedenţi.  
 Fundamentarea veniturilor bugetelor locale s-a bazat pe constatarea si evaluarea materiei 
impozabile si a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din 
acestea, precum si pe alte elemente specifice si tinandu-se cont de H.C.L. nr. 368 din 30 decembrie 
2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014.  

Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilităţile reale de 
încasare a veniturilor bugetului local, estimate a se realiza. 

Cheltuielile bugetului local pe anul 2014 sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate pe 
destinaţii, respectiv pe acţiuni, activitaţi, programe, proiecte, obiective şi se efectueaza in 
concordanţa cu atribuţiile care-i revin autorităţii administaţiei publice locale, cu prioritatile stabilite 
de acestea, in vederea funcţionarii şi în interesul colectivităţilor locale.  
 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare, propun spre 
aprobare proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al Municipiului Alexandria 
pe anul 2014. Directia Buget Finante, Taxe si Impozite 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. 
 
 

P R I M A R, 
 

V I C T O R   D R A G U S I N 


