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 Priveşte: Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019 

  

 

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

vedere: 

- expunerea de motive nr. 13826/24.06.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul nr. 13827/24.06.2019 al Direcţiei Economice; 

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

Alexandria;  

- adresa nr. 2225/24.06.2019 a Colegiului National „Alexandru Ioan Cuza”; 

- adresa nr. 2436/24.06.2019 a Administratiei Domeniului Public; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 203/29.05.2019 privind aprobarea aportului 

Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria SRL; 

- prevederile art.16 alin. (1) din Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

 - prevederile art. 5, alin. (2), art. 19, alin. (2)  si ale  art. 29, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art. 36, alin. (2). lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale,  republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

In 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; 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. Se aproba  rectificarea  bugetului local al municipiului Alexandria, cu suma de 310,00 mii lei, 

atât la venituri cat si la cheltuieli, conform anexelor nr. 1,3,4 si 5 care face parte integranta din prezenta  

hotărâre. 

 Art.2. Se aproba  rectificarea  bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Alexandria, 

cu suma de 30,00 mii lei, atât la venituri cat si la cheltuieli, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din 

prezenta  hotărâre. 

Art.2.  Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei 

Economice,   pentru cunoaştere si punere in aplicare. 
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