
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 şedinţa ordinara,
având in vedere:

- referatul de aprobare nr. 7671 din 30.03.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 7672 din 30.03.2020 al Direcţiei Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriului 

României;
- prvederile Ordonantelor Militare nr. 1/2020, 2/2020, 3/2020 si 4/2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19;
- prevederile art. 19, alin. (2), art. 29 si art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificarile si completarile 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 95,26 mii 
lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2. Se aprobă utilizarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local a sumei 
de 1.729,18 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli urgente apărute în cursul exercițiui bugetar.

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 si punere in aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,        
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

GINA GEORGETA CUREA ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. _________ din 30 martie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 7671 din 30.03.2020

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 95,26 mii lei mii lei atât la venituri ât și la cheltuieli.

Precizez ca la rectificarea bugetului s-au avut in vedere urmatoarele prevederi din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare și anume:

- art. 29 „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”,

- art. 36 Fondul de rezervă bugetară „se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de 
credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar”.

Rectificarea bugetului local are în vedere si prevederile Decretului nr. 195/2020 privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriului României, precum și prvederile Ordonantelor Militare nr. 
1/2020, 2/2020, 3/2020 si 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Propunerea de rectificare a bugetului Municipiului Alexandria este oportună, legală și 
necesară.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ, propun urmatorul proiect de hotărâre: „Proiect de hotarare cu privire la 
aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020".

Direcția Economică va întocmi raportul de specialitate pe care îl va susține 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, cu
avizul comisiei de specialitate, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 7672 din 30.03.2020

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2020

Prin referatul de aprobare nr. 7671 din 30.03.2020 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: ”ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite.”

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

- art. 29 „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”,

- art. 36 Fondul de rezervă bugetară „se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de 
credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar”.

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

acte normative și documente:
- prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriului 

României;
- prvederile Ordonantelor Militare nr. 1/2020, 2/2020, 3/2020 si 4/2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19;
- prevederile art. 19, alin. (2), art. 29 si art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 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;
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 95,26 mii lei, conform anexei la prezentul proiect de hotarare. 
La partea de venituri se majorează capitolul Venituri din valorificarea unor bunuri cu suma 

de 95,26 mii lei,.
La partea de cheltuieli de functionare avem urmatoarele modificari astfel:
- Titlul bunuri si servicii se suplimentează cu suma de 1.628,31 mii lei reprezentând cheltuieli 

privind achiziția de măsti protecție, mănusi chirurgicale, combinezoane de protectie, acool sanitar, 
dezinfectant mâni, dezinfectant pardoseală, săpun lichid, precum si pentru produse de igiena 



personala si hrana pentru persoanele carantinate, conform prevederilor legale din perioada starii de 
urgenta.

- fondul de rezervă se reduce cu suma de 1.729,18 mii lei în vederea acoperirii cheltuielilor 
urgente apărute și necesare pentru prevenire a răspândirii COVID-19.

Cheltuielile de dezvoltare se majoreaza cu suma de 196,13 mii lei Titlul XIV Active 
financiare.

Luând in considerare ca 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.

Direcția Economică
DIRECTOR,

HARITINA GAFENCU



Județul Teleorman          Anexa     la H.C.L.
Municipiul Alexandria                            nr. ________ din  30 martie 2020
Consiliul Local
                                                                                                                                   S I T U A T I A
                                                                           privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2020

mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2020
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2020

VENITURI  TOTAL, din care: 183,227.42 95.26 183,322.68
Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 0.00 95.26 95.26
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 0.00 95.26 95.26

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: 5.00 0.00 5.00

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -10,726.70 -100.87 -10,827.57

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 10,726.70 100.87 10,827.57

CHELTUIELI  TOTAL, din care: 189,972.79 95.26 190,068.05

Alte servicii publice generale, din care: 2,934.80 -1,729.18 1,205.62

    - fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 1,729.80 -1,729.18 0.62

Ordine publică și sigurantă națională 4,221.80 700.00 4,921.80

    - bunuri și servicii 801.80 700.00 1,501.80

Cultură, recreere si religie , din care: 9,842.58 300.00 10,142.58

    - bunuri și servicii 4,065.00 300.00 4,365.00

Asigurari si asistenta sociala, din care: 21,126.45 1,100.00 22,226.45

    - bunuri și servicii 2,425.00 1,100.00 3,525.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publică, din care: 28,473.79 196.13 28,669.92

    - active financiare 200.00 196.13 396.13

Protectia mediului , din care: 2,543.00 557.30 3,100.30

    - bunuri și servicii 2,543.00 557.30 3,100.30

Transporturi,din care: 58,902.92 -1,028.99 57,873.93

    - bunuri și servicii 4,290.00 -1,028.99 3,261.01

VENITURI  DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 91,525.30 -100.87 91,424.43

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: -10,721.70 -100.87 -10,822.57

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -10,726.70 -100.87 -10,827.57

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE TOTAL, din care: 91,525.30 -100.87 91,424.43

Alte servicii publice generale, din care: 2,964.80 -1,729.18 1,235.62

    - fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 1,729.80 -1,729.18 0.62

Ordine publica si siguranta nationala 4,171.80 700.00 4,871.80

    - bunuri și servicii 801.80 700.00 1,501.80



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2020
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2020

Cultura, recreere si religie , din care: 9,352.00 300.00 9,652.00

    - bunuri și servicii 4,065.00 300.00 4,365.00

Asigurari si asistenta sociala, din care: 21,056.45 1,100.00 22,156.45

    - bunuri și servicii 2,425.00 1,100.00 3,525.00

Protectia mediului , din care: 2,543.00 557.30 3,100.30

    - bunuri și servicii 2,543.00 557.30 3,100.30

Transporturi,din care: 5,285.20 -1,028.99 4,256.21

    - bunuri și servicii 4,290.00 -1,028.99 3,261.01

VENITURI  DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 91,702.12 196.13 91,898.25

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 0.00 95.26 95.26

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 0.00 95.26 95.26

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile, din care: 10,726.70 100.87 10,827.57

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 10,726.70 100.87 10,827.57

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 98,448.49 196.13 98,644.62

Locuințe, servicii si dezvoltare publică, din care: 9,158.79 196.13 9,354.92

    - active financiare 200.00 196.13 396.13

                                                                                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                                                                                         CONSILIER,
                                                                                                                            GINA GEORGETA CUREA


