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HOTARARE 

  

 Priveşte: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2019 

 

            Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa ordinara, având 

in vedere; 

- expunerea de motive nr. 8251/12.04.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 8252/12.04.2019 al Direcţiei Economice; 

- nota de fundamentare nr. 8253/12.04.2019 a Direcției Tehnic Investiții; 

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

- adresa nr. 4097/28.03.2019 a Consiliului Județean Teleorman privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 și suma estimată 

ce reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2020 – 2022; 

- adresa nr. T370/20.03.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman 

privind valoarea estimata a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2019; 

- adresa nr. T369/20.03.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman 

privind valoarea estimata a veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2020 – 2022; 

- adresa nr. T373/20.03.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman 

privind sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

orașelor, municipiilor, sectoarelor si municipiului București pentru anul 2019 și estimările pentru anii 

2020 – 2022 privind sumele alocate din cote defalcate din impozitil pe venit și sume defalcate din T.V.A. 

pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- adresa nr. T434/04.04.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman 

privind sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea de baza a unitaților de învățământ preuniversitar, 

cheltuieli cu bunuri și servicii pe anul 2019; 

- Legea nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 105/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019; 

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată; 

- O.U.G. nr. 114/2018 privind instaurarea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G. nr. 168 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 136/2016  privind 

aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea 

finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A.  prin bugetele locale, pe baza 

costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu 

particular şi confesional acreditat,  precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional 



- O.M.E.C.T.S. nr. 5.576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 39, alin. (1) - (3) si  art. 63, alin. (4), lit. „b”din Legea  

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicata cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), si (2) lit. ”a” si ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, 

 

          HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă  Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2019 la partea de 

venituri în suma de 110.664,60 mii lei și la partea de cheltuieli în suma de 122.236,26 mii lei, conform 

anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Bugetul Local al Municipiului Alexandria pe anul 2019 pe cele doua 

sectiuni: de funcționare în suma de 68.485,43 mii lei și de dezvoltare în suma de 37.500,14 mii lei 

conform anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  si 15 care fac parte integranta din prezenta  

hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Bugetul Instituțiilor Publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2019 pe cele doua sectiuni: de funcțiunare în suma de  5.563,40 mii lei și de 

dezvoltare în suma de 20,00 mii lei conform anexelor nr. 21, 22, 23 si 24 care fac parte integranta din 

prezenta  hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Bugetul Creditelor  Interne pe anul 2019 în suma de 2.939,58 mii lei conform 

anexelor nr . 16 si 17 care fac parte integranta din prezenta  hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 2019 in suma de 

158,00 mii lei conform anexelor nr . 18, 19 si 20 care fac parte integranta din prezenta  hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă Programul de investitii pe anul 2019, conform anexelor nr. 27, 28, 29, 30, 31, 

32 si 33  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și a Notei a de fundamentare nr. 8253/2019 a 

Directiei Tehnic Investitii. 

Art. 7. Se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenți, în suma de 11.322,71 mii lei 

pentru cheltuieli de capital la secțiunea de dezvoltare a Bugetului Local al Municipiului Alexandria, 

conform H.C.L. nr. 1/ 15.01.2019 și H.C.L. nr. 107/29.03.2019.  

 Art. 7. Se  aprobă numarul de personal si fondul salariilor de baza pentru anul 2019, conform 

anexei nr. 34 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 8. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 

prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 

Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnic Investitii, Directiei de Asistenta Sociala, Serviciului Administratia 

Domeniului Public pentru cunoaştere si punere in aplicare. 
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