
 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUN. ALEXANDRIA 
Nr. 9751 din 11.04.2014 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea  contului  anual  de  executie  bugetara   
al  Municipiului  Alexandria pe  anul  2014 

 
 

Conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

complectarile ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare 

consiliilor locale, până la data de 31 mai a anului următor conturile anuale de execuţie a bugetelor 

locale.  

 Totodata, potrivit art. 63 alin. (4) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare, Primarul, in calitatea sa de ordonator 

principal de credite, „intocmeste proiectul bugetului local si contul de inchidere a exercitiului 

bugetar si le supune spre aprobare Consiliului Local.  

 Tinand seama de aceste reglementari, Direcţia Buget Finante Taxe si Impozite a intocmit 

contul de executie a bugetului local pe anul 2013, conform cerintelor O.M.F.P. nr. 2020/2013 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 si a 

O.M.F.P. nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea 

situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie  2013 si l-a depus la Administratia 

Judeteana a Finantelor Publice Telorman – Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei 

Bugetelor Locale pentru verificare si validare. 

 Analizand structura veniturilor bugetare pe surse, precum si stuctura cheltuielilor pe actiuni, 

se constata ca, acestea evidentieaza grade de realizare, dar si de utilizare, diferite, iar justificarea 

acestora va fi expusa in raportul de specialitate pe care il va elabora Direcţia Buget Finante, Taxe si 

Impozite. 

Deoarece propunerile de mai sus sunt in conformitate cu prevederile legale, acestea sunt 

necesare si oportune, propun elaborarea unui proiect de hotarare de catre Direcţiile Buget Finante, 

Taxe si Impozite, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus 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 


