
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 în şedinţă ordinară,
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 15422 din 20.07.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 15423 din 20.07.2020 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 15424 din 20.07.2020 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții 

Fonduri cu Finanțare Internă;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- prevederile art. 19, alin. (2) și ale art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificarile și completările ulterioare;
- prevederile H.G. 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 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 pe anul 2020 cu suma 
de 516,12 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 3, 4 și 5 care fac parte 
integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2. Se aprobă  rectificarea bugetului de credite al Municipiului Alexandria pe anul 2020,
conform anexelor nr. 2 și 3 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,

MARIAN DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 218 din 29 iulie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 15422 din 20.07.2020

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 516,12 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

La rectificarea bugetului s-au avut în vedere:
- prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare „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”,

- prevederile H.G. 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.

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, cu modificările și completările ulterioare, propun urmatorul proiect de hotărâre: 
„Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020".

Directia Economică va întocmi 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 și 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,
VICTOR DRĂGUȘIN
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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII Aprob,
BIROU INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA PRIMAR
Nr.15454/20.07.2020 Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii

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

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE 

A-Lucrari in continuare
-Reabilitare termica sediu primarie in Municipiul Alexandria-Proiectare si executie
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma totala de 1.671.780,00 lei.

Cap. 65 – INVATAMANT

A-Lucrari in continuare
-Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in Municipiul Alexandria

Prin Hotararea nr.6029/22.01.2020, Comisia de autorizare a imprumuturilor locale a modificat art.2 din 
Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.4618/20.10.2015, modificata prin Hotararea 
nr.5178/20.09.2017, Hotararea nr.5534/01.11.2018 si Hotararea nr.5814/22.08.2019, avizand favorabil 
efectuarea de trageri din finantarea rambursabila contractata pentru realizarea unor investitii de interes local 
pentru anul 2020 in suma de 8.440.481,27 lei.

Astfel pentru anul 2020, se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 3.162.060,00 lei 
din credit.

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020
Prin adresa nr.1448/19.06.2020, Colegiul National Al.I.Cuza, solicita diminuarea unor alocari bugetare 

dupa cum urmeaza:
-Imprimanta color multifunctionala Colegiul National Al.I.Cuza
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma totala de 4.000,00 lei.
-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu 
sediu unitati de invatamant Colegiul National Al.I.Cuza
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma totala de 8.000,00 lei.

Cap. 84 –TRANSPORTURI

B-Lucrari noi 
-Reabilitare cartier zona locurilor ANL-Sere 

mailto:primalex@alexandria.ro
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Se diminueaza valoarea din credit prevazuta initial in buget cu suma de 2.118.590,00 lei.
-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Mestesugari
Se diminueaza valoarea din credit prevazuta initial in buget cu suma de 698.340,00 lei.

SEF BIROU,
Andreea UNTESU

Intocmit,
Mihaela IVAN                 
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Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 15423 din 20.07.2020

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2020

Prin referatul de aprobare nr. 15422 din 20.07.2020 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 în 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”,

- prevederile H.G. 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.

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

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

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G. 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 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 majorează atât la partea de venituri cât și la partea 

de cheltuieli cu suma de 516,12 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare. 
La partea de venituri se majorează cu suma de 516,12 mii lei reprezentand:
- 68,68 mii lei - Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului, 



- 279,63 mii lei - Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau 
al unităților administrativ-teritoriale, 

- 167,81 mii lei – Subvenții din bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină.
La partea de cheltuieli de functionare avem urmatoarele modificari:
- Titlul bunuri și servicii, pe total buget, se majorează cu suma de 389,21 mii lei, iar pe capitole 

bugetare avem urmatoarele modificări: la capitolul Învățăamânt se majorează cu suma de 539,21 mii 
lei, iar la capitolul Locuinţe servicii si dezvoltare publică se diminuează cu suma de 150,00 mii lei.

- Titlul alte transferuri se majorează cu suma de 10,00 mii lei, reprezentând sprijin financiar 
pentru Crucea Roșie.

Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 116,91 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 și 5 la prezentul proiect de hotarâre.

În anexa nr. 2 este prezentata virare de credite bugetare între capitolele bugetare la partea de 
cheltuieli pentru Bugetul creditelor interne pe anul 2020 conform H.C.L. nr. 158 din 27.05.2020  și a 
adresei Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 604109 din 18.06.2020 prin care a fost 
introdusă investiția Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Stefan cel Mare, din 
economiile realizate de la investiții deja finalizate.

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


