
JUDEŢUL TELEORMAN 
Municipiul Alexandria 
Nr. 29233 din 17.12.2018   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local nr.246 din  28 

septembrie 2017 privind Aprobarea modelului de Contract de management administrativ-

financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Alexandria şi directorii unitãţilor de 

învãţãmânt preuniversitar din Municipiul Alexandria , precum şi aprobarea Indicatorilor 

de performanţã, anexã la Contractul de management administrativ-financiar 

 

Având în vedere: 

 

Prevederile art.106 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizatã „Finanțarea de 

bază și finanțarea complementară se realizează pe baza contractului de management încheiat 

între directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul localității/primarul de sector în 

a cărei rază teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului 

județean/primarul de sector, în cazul școlilor speciale.” 

Prevederile art.14 din din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare  “(1) Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate, cu 

excepția cazurilor în care legea prevede altfel. (2) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și 

limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale. 

(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi 

angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială. 

(4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă 

nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare. 

(5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra 

acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării 

cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale 

respective.” 

Prevederile art. 68, lit. (f) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, republicatã 

“exercită funcţia de ordonator principal de credite”. 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

următorul proiect de hotărâre: " Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotararii 

Consiliului Local nr.246 din  28 septembrie 2017 privind Aprobarea modelului de Contract de 

management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Alexandria şi 

directorii unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din Municipiul Alexandria , precum şi 

aprobarea Indicatorilor de performanţã, anexã la Contractul de management administrativ-

financiar”. 

Direcţia Economica si Directia Juridic Comercial vor  întocmi raportul de specialitate pe 

care îl vor susţine în faţa comisiilor de specialitate, spre avizare. 

https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pidp=29475549&d=2017-09-12#p-29475549


 

PRIMAR, 

V I C T O R   D R Ă G U Ş I N 

 

 

 


