
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţă ordinară, având în 
vedere:

- referatul de aprobare nr. 12564 din 16.06.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 12565 din 16.06.2020 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 12566 din 16.06.2020 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul investiții fonduri 

cu finanțare internă;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- adresa nr. T 594 din 27.05.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind 

modificarea repartizării trimestriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pe anul 2020;
- adresa nr. T 616 din 03.06.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind 

modificarea repartizării trimestriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pe anul 2020;
- prevederile Hotararii de Guvern nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

stabilirea cheltuielilor pentru carantină  şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea 
unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii;

-prevederile Hotararii de Guvern  nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea 
unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru 
completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea 
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii;

- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din 
fonduri europene,  ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă;

- prevederile art. 19, alin. (2) si ale art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificarile și completările ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (2) lit. „b”, și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G.  nr. 
57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria, cu suma de 923,85 mii lei atât 
la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 care fac parte integrantă din prezenta  
hotărâre.

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, 
Direcţiei Economice și Direcției Tehnic Investiții – Biroul investiții fonduri cu finanțare internă pentru 
cunoaştere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,        
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

IOAN AUGUSTIN ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 177 din 29 iunie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 12564 din 16.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
Municipiului Alexandria pe anul 2020

În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2020 cu suma de 923,85 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

S-au avut in vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, adresele nr. T594 din 27.05.2020 si T616 din 
03.06.2020 ale Administrației Județene a Finantelor Publice Teleorman privind modificarea 
repartizării trimestriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pe anul 2020, precum si 
legislaţia in vigoare din timpul stării de urgenţă.

Propunerea de rectificare a bugetului Municipiului Alexandria este oportună, legală și 
necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, propun urmatorul proiect de hotărâre: „Rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2020".

Directia Economică va intocmi raportul de specialitate iar Direcţia Tehnic Investiții – Biroul 
investiții fonduri cu finanțare internă va ȋntocmi nota de fundamentare pe care le vor susţine în fața 
comisiilor de specialitate, spre avizare.

Dupa întocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile sus menționate, 
proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare al primarului municipiului Alexandria va fi 
prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
V I C T O R D R Ă G U Ș I N



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 12565 din 16.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local

al Municipiului Alexandria pe anul 2020

Prin referatul de aprobare nr. 12564 din 16.06.2020 Primarul Municipiului Alexandria, 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2020.

1. Necesitatea si oportunitatea
Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

cu modificarile si completarile ulterioare rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.”

La rectificarea bugetului s-au avut in vedere prevederile art.29 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare și anume:

- „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se 
cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”,

De asemenea s-a ţinut cont si de adresele nr. T594 din 22.04.2020 si T616 din 03.06.2020 ale
Administrației Județene a Finanţelor Publice Teleorman privind modificarea repartizarii trimestriale 
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pe anul 2020.

2. Legalitatea
Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor 

acte normative și documente:
- prevederile art. 19, alin. (2) si ale art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii de Guvern nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină  şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum 
şi pentru alocarea unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii;

-prevederile Hotararii de Guvern  nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale 
pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la 
locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul 
de stat pe anul 2020, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 
privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea 
unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii;



- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene,  ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 
stării de urgenţă;

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a” din O.U.G.  nr. 57/2019 privin 
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

3. Considerații de ordin economic
Bugetul local al Municipiului Alexandria se majoreaza atât la partea de venituri cât și la 

partea de cheltuieli cu suma de 923,85 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare. 
La partea de venituri se majoreaza cu suma de 923,85 mii lei reprezentand „Venituri din 

vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-
teritoriale” – 229,41 mii lei, „Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătaţii (stimulente de 
risc)”- 10,00 mii lei, „Subventii din bugetul de stat pentru decontareacheltuielilor pentru carantina”-
680,92 mii lei si „Sume alocate pentru cheltuielile cu alocaţia de hrană si cu indemnizaţia de cazare 
pentru personalul din serviciile sociale publice aflat ȋn izolare preventivă la locul de muncă” – 3,52 
mii lei.

La partea de cheltuieli de functionare avem urmatoarele modificari astfel:
- Titlul cheltuieli de personal, se majoreaza cu suma de 10,00 mii lei reprezentând stimulentul 

de risc pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenţă Socială Alexandria implicat direct in 
activitatea de izolare si monitorizare a persoanelor aflate in carantină.

- Titlul bunuri și servicii se majoreaza, pe total buget, cu suma de 751,85 mii lei. 
Pe capitole bugetare avem urmatoarele modificari: la capitolul Invatamant se majoreaza cu 

suma de 619,94 mii lei, la capitolul Asigurări si asistenţă socială se diminuează cu suma de 5,00 
mii lei, la capitolul Protecţia mediului avem o majorare in suma de 200,93 mii lei pentru 
salubrizare iar la capitolul Transporturi se diminueaza cu suma de 25,00 mii lei.

Titlul asistenţa socială se majorează cu suma de 103,00 mii lei reprezentand suplimentarea 
necesarului de finanţare pentru copii cu cerinte educaţionale speciale de la Scoala Gimnazială nr. 7
precum si pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor de bona.

Titlul alte cheltuieli se majorează cu suma de 5,00 mii lei pentru actiuni privind prevenirea si 
combaterea violentei domestice.

Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 114,98 mii lei la titlul active 
nefinanciare conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții – Biroul investiții fonduri 
cu finanțare internă și anexelor nr. 3,4,5 si 6 la prezentul proiect de hotarâre.

În anexa nr. 2 este prezentata modificare de alocații bugetare între capitolele bugetare de la 
partea de venituri conform adreselor de la Administratia Judeterana a Finantelor Publice Teleorman.

Luând in considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune si legale, iar echilibrul 
bugetar nu se schimbă, iar aceste modificări s-au făcut în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 
(2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreuna cu întreaga 
documentaţie, Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU
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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII Aprob,
BIROU INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA PRIMAR
Nr.12566/16.06.2020 Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2020
(rectificare luna iunie 2020)

Cap.61-ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020
-Container depozitare

Containerul pentru depozitare reprezinta solutia cea mai rapida pentru depozitarea materialelor, a 
bunurilor,etc., avand o structura foarte rezistenta si inchidere solida ce asigura o protectie sporita antiefractie sau 
protectie anti-umezeala.

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii Politiei Locale a Municipiului Alexandria, se propune 
prin adresa nr.12601/16.06.2020, achizitionarea unui container necesar pentru depozitarea materialelor,
bunurilor.etc

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 9.000,00 lei.

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020
-Tractoras de tuns gazon- 1 buc-25.000,00 lei ;
-Sistem cu abur pentru dezinfectie suprafete greu accesibile-4 buc-133.280,00 lei;

Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  serviciul public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria, propune prin adresele nr.2730/26.05.2020 si 3343/22.06.2020, achizitionarea unui 
tractoras de tuns gazon, necesar pentru spatile verzi din Municipiul Alexandria si achizitionarea unor sisteme  cu 
abur pentru dezinfectarea suprafetelor greu accesibile.

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie totala de 158.280,00 lei.
-Aparat de nebulizare (dezinfectare) 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 72.300,00 lei.

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020

-Modernizarea sistemului de iluminat in Municipiul Alexandria-Expertiza tehnica+Audit energetic+DALI
In vederea depunerii la finantare  in cadrul apelului de proiecte aferent "Programului privind sprijinirea 

eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public" derulat de 

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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"Administratia Fondului de Mediu", este necesara elaborarea documentatiilor in faza- Expertiza tehnica+Audit 
energetic+DALI, pentru obiectivul de investitii " Modernizarea sistemului de iluminat in Municipiul Alexandria".

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 20.000,00 lei.

Cap. 84 –TRANSPORTURI

B-Lucrari noi 
-Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul 
Alexandria

Obiectivul de investitii a fost depus  si admis la finantare  prin Programul  de finantare, POR 2014-2020, 
Axa Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 4.3-Oferirea de sprijin pentru regenerarea 
fizica,economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.

Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Prioritatii de investitii"-4.3., este imbunatatirea 
regenerarii fizice economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania.

Scopul proiectului este de a moderniza accesele carosabile prin refacerea integrala a infrastructurii 
rutiere, refacerea si extinderea trotuarelor in corelare cu modernizarea acceselor carosabile, realizarea retelei de 
canalizare pluviala, modernizarea retelei de  iluminat stradal, amenajare de spatii de joaca pentru copii, dotare cu 
mobilier stradal, imprejmuiri zone verzi.

Avand in vedere semnarea contractului de finantare nr.5503/13.05.2020 cu Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud Muntenia, este necesara elaborarea proiectului tehnic si lansarea in executie a obiectivului de 
investitii "Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul 
Alexandria".

Astfel pentru anul 2020 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie  a obiectivului, 
este necesara o alocatie de 66.800 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria din bugetul local ,o 
alocatie de 379.300,00 lei reprezentand contributia de la bugetul national si o alocatie de 2.484.000,00 lei lei, 
reprezentand contributia de la UE la realizarea obiectivului de investitii.

SEF BIROU,
Andreea UNTESU

Intocmit,
Mihaela IVAN                 
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