
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitaţi de ȋnvătămant cu personalitate juridică din cadrul 
aceleiaşi unitaţi admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2021

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţă extraordinară, având 
in vedere:

- referatul de aprobare nr. 21136/07.09.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 21139/07.09.2021 al Direcţiei Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- adresa nr. 10696/06.09.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman privind avizul conform 

pentru redistribuirea sumelor la bunuri si servicii, ȋntre unitaţile de ȋnvătămant cu personalitate juridică din 
cadrul aceleiaşi unitati administrati- teritoriale;

- prevederile art.5 alin.(4) si (5) ale Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin 
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 83/19.04.2021;
- prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” si alin. (4), lit. ”a” din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si (3) lit. „a” si ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G.  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.  Se aprobă redistribuirea sumelor ȋntre unitaţi de ȋnvătămant cu personalitate juridică din cadrul 
aceleiaşi unitati admnistrativ-teritoriale, ȋn bugetul local al municipiului Alexandria, pe anul 2021, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcţiei Economice pentru cunoaştere şi punere in aplicare.

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

IOANA PANAGORET ALEXANDRU RAZVAN CECIU

Alexandria
Nr. 219 din 10 septembrie 2021



JUDETUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr.21136 din 07.09.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant 
cu personalitate juridica din cadrul aceleiaşi unităţi admnistrativ-teritoriale ȋn bugetul local al 

municipiului Alexandria pe anul 2021

In conformitate cu prevederile art.5 alin.(4) si (5) ale Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 
privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 
stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din 
bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, cu modificarile si completarile ulterioare, propun redistribuirea, la titlul „bunuri si 
servicii”, a sumei de 25,00 mii lei de la Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” la Gradiniţa cu 
Program Prelungit nr. 6. Cu adresa nr. 20955/03.09.2021 Municipiul Alexandria a solicitat 
Inspectoratului Scolar Judeţean Teleorman avizul conform pentru redistribuirea sumelor la bunuri si 
servicii intre unităţile de invătământ. In urma solicitarii, Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman a 
transmis adresa nr.10696/06.09.2021 avizând conform redistribuirea de sume intre unitaţi, pentru 
buna funcţionare a procesului de invătământ.

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: 
„Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea redistribuirii sumelor ȋntre unităţi de invătământ cu 
personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităti admnistrativ-teritoriale in cadrul bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2021”.

Directia Economică va intocmi raportul de specialitate pe care il va susţine in faţa comisiilor 
de specialitate, spre avizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

P R I M A R,

V I C T O R D R A G U Ş I N



Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Economică
Nr. 21139 din 07.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la redistribuirea sumelor ȋntre unitaţi de ȋnvătământ cu personalitate 
juridică din cadrul aceleiaşi unitaţi admnistrativ-teritoriale, ȋn bugetul local al municipiului Alexandria 

pe anul 2021

Prin referatul de aprobare nr.21136/07.09.2021 Primarul municipiului Alexandria, propune elaborarea 
unui proiect de hotărâre cu privire la redistribuirea sumelor ȋntre unităti de ȋnvătământ cu personalitate 
juridică din cadrul aceleiaşi unitaţi admnistrativ-teritoriale, ȋn bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2021.

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

modificarile si completarile ulterioare: „pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor … si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite.”

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

normative si documente:
- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si complectarile 

ulterioare; 
- prevederile art.5 alin.(4) si (5) ale Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din 
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

- adresa nr. 10696/06.09.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman privind avizul conform 
pentru redistribuirea sumelor la bunuri si servicii, intre unitatile de invătământ cu personalitate juridică din 
cadrul aceleiaşi unitaţi administrativ teritoriale;

3.Consideraţii de ordin economic:

In conformitate cu prevederile art.5 alin.(4) si (5) ale Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea 
finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun redistribuirea, la titlul „bunuri si servicii”, a sumei de 25,00 mii lei de la 
Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” la Gradiniţa cu Program Prelungit nr. 6. Cu adresa nr. 
20955/03.09.2021 Municipiul Alexandria a solicitat Inspectoratului Scolar Judeţean Teleorman avizul 
conform pentru redistribuirea sumelor la bunuri si servicii intre unităţile de invătământ. In urma solicitarii, 
Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman a transmis adresa nr.10696/06.09.2021 avizând conform 
redistribuirea de sume intre unitaţi, pentru buna funcţionare a procesului de invătământ.

DIRECTOR,

HARITINA GAFENCU



Judeţul Teleorman                    Anexa la H.C.L. 

Municipiul Alexandria

nr.219 din 10 
septembrie 
2021

Consiliul Local

                                                              S I T U A T I A

mii lei
PLAN  

ANUAL
PLAN 

ANUAL 

DENUMIRE INDICATORI  INITIAL INFLUENTE FINAL

2021 2021

CHELTUIELI TOTAL, din care: 179,668.27 0.00 179,668.27

Invatamant, din care: 41,075.59 0.00 41,075.59
    - titlul II - bunuri si servicii 8,088.27 0.00 8,088.27
     -Gradinita cu Program Prelungit  nr. 6 341.35 25.00 366.35

     -Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" 552.70 -25.00 527.70

Invatamant, din care: 13,358.05 0.00 13,358.05

    - titlul II - bunuri si servicii 8,088.27 0.00 8,088.27
     -Gradinita cu Program Prelungit  nr. 6 341.35 25.00 366.35

     -Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" 552.70 -25.00 527.70

                                                              PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                         CONSILIER,

                                                             IOANA PANAGORET

privind redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati 
admnistrativ-teritoriale in  bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE TOTAL,
din care: 103,343.12 0.00 103,343.12


