
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. 17135 din 10.08.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 17136 din 10.08.2020 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 17137 din 10.08.2020 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 873/05.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind 

modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;
- prevederile Ordonanţei de Urgentă 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, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotărârii 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 cu modificarile si completarile ulterioare;

- preverile Ordonanţei de Urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale  în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

-prevederile Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora;

- 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 298,75 mii lei atât 
la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 care fac parte integrantă din prezenta  
hotărâre.

Art. 2. 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 DRAGOŞ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 240 din 17 august 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 17135 din 10.08.2020

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 298,75 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 si adresa nr. T 873/05.08.2020 a Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman, privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugată.

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. 17136 din 10.08.2020

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2020

Prin referatul de aprobare nr. 17135 din 10.08.2020 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”.

2. Legalitatea
Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor acte 
normative și documente:

- adresa nr. T 873/05.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman
privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;

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

- prevederile Ordonantei de Urgentă 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotărârii 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, cu modificarile 
si completarile ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale  în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 cu modificarile si 
completarile ulterioare;



- prevederile Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a acestora;

- 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 298,75 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 
La partea de venituri se majorează cu suma de 298,75 mii lei reprezentand:

- „Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinand domeniului privat al statului sau al unitătilor 
administrativ-teritoriale” – 171,69 mii lei, 

- „Subventii din bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină” –79,56 mii lei,
- „Subventii din bugetul de stat pentru finanţarea sanataţii”(stimulent de risc) – 47,50 mii lei.

Cheltuielile de functionare se majoreaza cu suma de 649,62 mii lei dupa cum urmează:
- 47,50 mii lei pentru stimulentul de risc luna aprilie 2020 la Directia de Asistenţă Socială;
- 111,00 mii lei pentru procesul de votare (achiziţie maşti, manuşi, corturi şi plata 

personalului auxiliar - conform art. 10 si 11, alin. 1, lit. f si alin. 3 din Legea nr. 135/2020 privind 
stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a 
unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora;

- 400,00 mii lei pentru continuarea dezinfecţiei in municipiu si unitatile de invatamânt, sumă
repartizată Administratiei Domeniului Public pentru compartimentul D.D.D.;

- 79,56 mii lei reprezentând cheltuieli cu persoane izolate pe luna iunie 2020 si cheltuieli 
carantină pentru lunile mai si iunie 2020, suma repartizată Direcţiei de Asistenţă Socială;

- 11,56 mii lei alte cheltuieli necesare funcţionării pentru Poliţia Locală.
Cheltuielile de dezvoltare se reduc cu suma de 350,87 mii lei la titlul active nefinanciare

conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții – Biroul investiții fonduri cu finanțare 
internă și anexelor nr. 4,5,6 si 7 la prezentul proiect de hotarâre.

În anexa nr. 2 este prezentată modificarea de alocaţii bugetare intre trimestre conform adresei 
A.J.F.P. Teleorman nr. T873/05.08.2020.

In anexa nr. 3, pentru Clubul Sportiv Municipal Alexandria, veniturile se majorează cu suma 
de 286,83 mii lei reprezentând „Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendării temporare a 
contractului de activitate sportivă” pentru lunile aprilie si mai 2020, in baza art.XV alin. 2 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale  în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare.
La partea de cheltuieli, titlul “bunuri si servicii” se majorează cu aceeaşi sumă.

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, împreună 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.17137/10.08.2020 Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii

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

Cap.61-ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020
-Trotinete electrice-2 buc;

Pentru exercitarea atributiilor prevazute de legea nr.155/2010, a Politiei Locale, si avănd in 
vedere solicitarea nr.148381/07.08.2020 a Directiei Politia Locală a Municipiului Alexandria, se propune 
achizitionarea unor trotinete electrice necesare pentru eficientizarea activitătii de interventie rapidă a 
politistilor locali în parcuri și zone pietonale, pentru o mai bună acoperire a zonei și intervenție promptă 
în scopul menținerii unui climat de linişte şi siguranţă, identificarea persoanelor cu un comportament 
nedecvat, care nu păstrează curățenia în parcuri, distrug, murdăresc mobilerul urban dar și 
combaterea eficientă a consumului de alcool pe domeniul public sau nesupravegherea minorilor.

Astfel, pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 10.000,00 lei.

Cap. 65 – INVATAMANT
B-Lucrari noi 
-Desfiintare  cladire C3-Anexa si desfiintare cladire C4-Beci  de la Gradinita cu Program Prelungit 
Ion Creanga;

Se diminuează valoarea prevazută initial in bugetul local cu suma de 73.900,00 lei.

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

Se diminuează valorea prevazută initial in bugetul local cu suma de 138.000,00 lei. 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020
-Acoperis pentru teren de sport cu gazon sintetic la Scoala gimnaziala Mihai Eminescu-
Proiectare si executie

Scoala gimnaziala Mihai Eminescu (fosta Scoală gimnaziala nr.5) din Municipiul Alexandria, in 
prezent nu dispune de o sală de sport  pentru efectuarea orelor de educatie fizică si in perioada de iarnă 
in conditii optime si de sigurantă.

Avand in vedere ca in anul 2014 a fost amenajat un teren de sport cu gazon sintetic cu o 
suprafată de 594 mp, si tinand cont de solicitarea unitatii de invatamant nr.1435/27.07.2020, se propune 

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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acoperirea acestuia cu o structură metalică cu prelată, pentru a fi utilizat de elevi pe toata durata anului 
scolar.

Astfel, pentru anul 2020 in vederea elaborării  documentatiei tehnico-economice si lansarea in 
executie a obiectivului, este necesară o suplimentare din bugetul local cu suma de 100.000,00 lei.

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
A-Lucrari in continuare
-Amenajare Club Pensionari

Se diminuează valoarea prevazută initial in bugetul local cu suma de 277.010,00 lei. 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020
-Program de imbunatătire a Eficientei energetice 2021-2027-actualizare

"Programul de imbunătătire al eficientei energetice" fiind un document strategic, obligatoriu 
realizat la nivelul Unitătii Administrativ Teritoriale in conformitate cu Legea nr.121/2014 privind eficienta 
energetica, art.9, alin(13), are ca obiectiv cresterea eficientei energetice, dezvoltarea din punct de 
vedere economic a comunitătii prin reducerea costurilor catre furnizorii de energie electrică/termică, cat
si asigura protectia corespunzătoare a mediului.

Avand in vedere ca a fost demarată procedura de actualizare a Planului de mobilitate Urbană 
Durabilă al Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027 si procedura de elaborare a Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027 si tinand cont de solicitarea  
nr.16713/04.08.2020 a Biroului Investitii cu Finantare Externa, este necesara actualizarea "Programului 
de imbunătptire al eficientei energetice" pentru perioada 2021-2027.

Astfel, pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 65.500,00 lei.

Cap. 84 –TRANSPORTURI
A-Lucrari in continuare
-Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in Municipiul Alexandria

Se diminuează valoarea prevazută initial in bugetul local cu suma de 27.260,00 lei.

B-Lucrari noi 
-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada HCC (tronson cuprins intre str.Al.Ghica-str.Unirii-
dig Vedea)

Se diminuează valoarea prevazută initial in bugetul local cu suma de 5.480,00 lei. 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Viitorului (tronson cuprins intre str.Al.Ghica-
str.Unirii-dig Vedea)

Se diminuează valoarea prevazută initial in bugetul local cu suma de 4.720,00 lei. 

SEF BIROU,
Andreea UNTESU

Intocmit,
Mihaela IVAN                              

mailto:primalex@alexandria.ro
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