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    JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

             PRIMARIA 

Nr. 8367 din 21  martie 2017 

 

 

PROCES –VERBAL 
 

 

 Incheiat astazi, 21  martie 2017 , orele 11,00, in sedinta de dezbatere publica a proiectului de 

buget local al municipiului Alexandria pe anul 2017, in prezenta a circa 50 de persoane. 

 Sedinta este condusa de primarul municipiului Alexandria, dl Victor Dragusin, asistat de 

directorul Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite , d-na Haritina Gafencu si directorul Directiei 

Tehnic Investitii d-na Gogoi Maria. Participa la sedinta, consilieri locali,  functionari din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, directori ai institutiilor publice de 

interes local si ai societatilor comerciale din subordinea consiliului local, cetateni ai municipiului 

Alexandria, reprezentanti mass-media. 

 Dl primar Victor Dragusin deschide sedinta de dezbatere publica, anuntand ca si anul acesta 

proiectul bugetului local al municipiului Alexandria este supus dezbaterii publice. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca bugetul este unul echilibrat si ca in fiecare an exista un 

excedent, datorita reducerilor cheltuielilor si pentru a exista un disponibil pentru inceputul de an, pana 

la aprobarea bugetului. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca bugetul este mai mare ca in anul 2016.  
 Dl primar anunta ca va face o prezentare a proiectului cu exemplifcare pe cale grafica a 

structurii bugetului, atat la venituri cat si la cheltuieli, pentru a putea fi inteles mai usor mai ales de 

catre cetatenii prezenti carora le multumeste pentru interesul aratat fata de acest proiect de buget. 

 Dl primar  Victor Dragusin propune pentru aceasta dezbatere publica urmatoarea procedura: 

prezentarea proiectului de buget local pe anul 2017 dupa care se vor putea face propuneri si 

comentarii de catre persoanele prezente. 

 Dl primar Victor Dragusin incepe prezentarea grafica a capitolului de „ Total venituri” 

estimate pentru anul 2017, acestea fiind de 115.880,30 mii lei. 

 Dl primar spune ca cea mai mare parte, respectiv „sumele defalcate din TVA, reprezentand 

40% , merge catre unitatile de invatamant. 

Totalul veniturilor este format din : 

- Impozite si taxe pe proprietate PF+PJ: 12% 

- Impozit pe venit: 31% 

- Sume defalcate din T.V.A.: 40% 

- Taxe si tarife pe bunuri, servicii: 1% 
- Venituri din proprietate: 4% 

- Venituri din prestari de servicii si alte activitati: 0% 

- Venituri din amenzi de circulatie si contravenctionale: 4% 

- Taxe speciale: 0% 

- Subventii: 8% 

Se trece la prezentarea impozitelor si taxelor pe proprietate PF si PJ reprezentand suma de 

13.645,00 mii lei, care inseamna: 

- Impozit si taxe pe cladiri: 40% 

- Impozit pe teren: 26% 

- Impozit pe mijloace de transport: 31% 

- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru: 3% 

Se trece la prezentarea sumelor defalcate din TVA primite de la AJFP Teleorman, 

reprezentand 45.757,00 mii lei: 
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- Salarii, sporuri, indemnizatii si contributiile aferente acestora din unitatile de invatamant: 
76%; 

- Cheltuieli materiale din unitatile de invatamant-finantarea de baza: 8%; 

- Indemnizatiile persoanelor cu handicap si drepturile asistentilor personali: 15%; 

- Ajutoare incalzire conform Legii 416/2001: 0% 

- Stimulente educationale acordate copiilor din familii defavorizate in invatamantul 

prescolar : 0%; 
- Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa: 1% 

- Finantarea creselor: 0%; 

Se trece la prezentarea veniturilor din prestari de servicii si alte activitati, reprezentand 395,00 

mii lei, care inseamna: 

- Taxa eliberare carte identitate: 13% 

- Prestari servicii si inchirieri utilaje: 2% 

- Contributia parintilor sau sustinatorilor legali la intretinerea copiilor in crese: 19% 

- Contributia persoanelor beneficiare ale cantinei de ajutor social: 2% 

- Servicii efectuate la domiciliu contra cost pentru persoanele varstnice: 9% 

- Venituri vanzari bilete film: 9% 

- Alte venituri din prestari servicii si alte activitati: 55% 

Se trece la prezentarea veniturilor din amenzi, reprezentand 4.250,00 mii lei, care inseamna: 

- Amenzi circulatie: 83% 

- Amenzi politia locala: 5% 

- Amenzi evidenta persoanei: 0% 
- Amenzi organi proprii primarie: 0% 

- Amenzi contraventionale 12% 

Se trece la prezentarea subventiilor de la Bugetul de stat, reprezentand 9.333,00 mii lei, care 

inseamna: 

- Subventii acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 

petrolieri: 1% 

- Subventii pentru finantarea sanatatii – Cabinete medicale scolare: 18% 

- Finantarea Programului National de Dezvoltare locala: 81% 

Se trece la prezentarea veniturilor din proprietate, reprezentand 4.089,00 mii lei, care 

inseamna: 

- Chirii locuinte primarie: 20% 

- Concesiuni terenuri: 15% 

- Inchirieri terenuri: 23% 

- Chirii garaje: 9% 

- Chirii spatii comerciale piete: 19% 
- 50% din chirii spatii excedentare unitati de invatamant: 1% 

- Taxa ocupare domeniu public-parcari: 2% 

- Taxa ocupare domeniu public-Zilele Alexandriei, Targul martisorul, s.a.: 1% 

- Taxa folosire teren expunere  benere, auto etc.: 1% 

- Taxa ocupare domeniu public-taxi: 1% 

- Taxa utilizare zona drumuri: 4% 

- Taax comert de intampinare si ambulant: 1% 

- Venituri din dividente: 5 % 

- Alte venituri din proprietate: 0% 

Se trece la prezentarea veniturilor din taxe si tarife pe bunuri si servicii, reprezentand 1.355,00 

mii lei, care inseamna: 

- Impozit pe spectacole: 1% 

- Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare: 4% 

- Taxe eliberare autorizatie trafic: 29% 
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- Taxa autorizare constructii: 19% 
- Alte taxe in constructii, urbanism: 4% 

- Taxa intrare Strand Vedea, Sala sport Peco, terenuri sport Padurea Vedea: 36% 

- Taxa ecusoane taxi: 0% 

- Taxa afisaj in scop de reclama si publicitate: 5% 

- Taxa folosinta platou pentru jocuri distractive: 1% 

- Taxa copii xerox: 1% 
- Alte taxe si tarife: 0% 

Se trece la capitolul „ Total cheltuieli 2017” reprezentand 129.087,98 mii lei, care este 

impartita in doua subdiviziuni si anume „cheltuieli de functionare” reprezentand 80% si „cheltuieli de 

dezvoltare” reprezentand 20%. 

Dl primar Victor Dragusin previzeaza ca nu sunt incluse proiectele de investitii depuse in 

vederea obtinerii finantarii pentru: FONDURI EUROPENE, PNDL 2, CNI si ANL. 

Totalul cheltuielilor cu salariile (inclusiv invatamant) reprezinta 63.140,30 mii lei: 

- Salarii aparatul propriu Primarie si indemnizatii Consiliul Local: 11% 

- Salarii A.D.P.: 8% 

- Salarii D.G.A.S..: 21% 

- Salarii Evidenta persoanelor: 1% 

- Salarii Politia Locala: 4% 

- Salarii unitati invatamant: 55% 

Totalul cheltuielilor materiale reprezinta 21.785,60 mii lei: 

- Primarie: 38% 
- ADP: 25% 

- DGAS: 15% 

- Evidenta populatiei:0% 

- Protectie civila: 0% 

- Situatii de urgenta: 0% 

- Politia Locala: 1% 

- Invatamant : 21% 

Totalul cheltuielilor materiale primarie, reprezentand 8.166,10 mii lei: 

- Intretinere si functionare sediu Primarie: 15% 

- Servicii culturale, recreative, sportive, de tineret: 19% 

- Asigurari si intretinere locuinte primarie: 1% 

- Energie electrica si gaze Piata: 1% 

- Prestari servicii ecarisaj: 4% 

- Energie electrica sistem semaforizare si camere video: 1% 

- Ridicari topo, expertize, taxe si avize: 14% 
- Servicii in domeniul dezvoltarii locale:8% 

- Salubritate-apa pluviala, dezinsectie, deratizare si actiuni mediu: 6% 

- Reparatii strazi, trotuare, cartiere si indicatoare rutiere:31% 

Totalul cheltuielilor materiale ADP reprezinta 5.442,00 mii lei , din care: 

- Intretinere parcuri, zone verzi , baze sportive si de agrement:26% 

- Iluminat public: 20% 

- Intretinere si functionare sedii ADP: 16% 

- Salubritate :30% 

- Deszapezire strazi (material antiderapant si inchirieri utilaje) : 8% 

Totalul cheltuielilor DGAS reprezentand 3.309,00 mii lei: 

- Adapost persoane: 17% 

- Cantina de ajutor social: 55% 

- Intretinere si functionare sediu DGAS: 8% 

- Crese : 14% 
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- Centrul de zi: 2% 
- Cabinete medicale scolare: 4% 

Totalul cheltuielilor cu caracter social, reprezentand 1.581,50 mii lei: 

- Ajutoare de urgenta: 25% 

- Ajutoare pentru incalzire: 36% 

- Tichete sociale si gradinite: 3% 

- Drepturi copii cu cerinte educationale speciale: 36% 
Se trece la prezentarea grafica privind investitiile (cheltuieli de dezvoltare), reprezentand 

25.821,58 mii lei: 

- Buget local 2017: 20% 

- Excedent an precedent: 11% 

- Finantare PNDL: 29% 

- Credit intern CEC : 31% 

- Credit Trezorerie: 9% 

Total obiective de investitii 2017, reprezentand 25.721,58 mii lei: 

- Lucrari in continuare 51% 

- Lucrari noi: 32% 

- Studii fezabilitate , proiecte tehnice, detalii de executie, expertize tehnice s.a.: 13% 

- Dotari: 3% 

- Alte cheltuieli: 1% 

 

Se trece la prezentarea listei proiectelor de investitii propuse pentru anul 2017, sumele 
prezentate fiind in mii lei, acestea fiind: 
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 Se trece la prezentarea proiectelor de investitii noi propuse pentru finantare prin CNI 2017, 

sumele prezentate fiin in mii lei:  
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Se trece la prezentarea proiectelor de investitii noi propuse pentru finantare prin A.N.L.-2017: 

 

 

 
 

 

Se trece la prezentarea proiectelor de investitii noi propuse pentru finantare prin P.N.D.L.-2017: 
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Se trece la prezentarea proiectelor de investitii propuse pentru finantare prin P.O.R. 2014-2020: 
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Se trece la prezentarea proiectelor de investitii noi propuse pentru finantare prin programul Intereg V-

A Romania-Bulgaria-2017: 

 

 
 

 

 

Se trece la lista cu propuneri de reparatii executate de SC ASCE SRL – 2017: 
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Se trece la prezentarea activitatilor pentru cultura, recreere si religie:  
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Dl primar Victor Dragusin spune ca isi doreste sa se reduca cheltuielile de functionare, va fi 

necesar acest efort deoarece au crescut salariile si vor mai creste, iar pentru a vea dezvoltare trebuie 

sa se faca si economii. Dl primar Victor Dragusin spune ca nu isi propune sa dea afara din salariati, 

dar daca nu se reduc cheltuielile materiale, alta varianta nu exista. Tot dl primar spune ca jumatatea 

din baniii pentru dezvoltare vor fi repartizati pentru unitatile de invatamant, ele reprezentand trei 

sferturi din proiecte. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie oprit fenomenul de 

migrare a copiilor, respectiv de a se lua vize de flotant in apropierea anumitor unitati de invatamant 

pentru a fi repartizat la scoala respectiva. 

In continuare se trece la partea de intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl Tulpan Dumitru spune ca doreste sa faca doua propuneri pentru investitii, una fintre ele 

fiind extinderea retelei de canalizare si apa pluviala in zona Viilor, deoarece sunt multi agenti 

economici in zona respectiva si este necesara aceasta investitie. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca partea de canalizare menajera este prinsa in partea I a 

proiectului major derulat de Apa Serv si trebuia sa fie gata, pentru toata zona respectiva exista 

finantare externa dar lucrarile nu au inceput deoarece constructorii s-au retras pe parcursul derularii 
investitiei. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca nu se finanteaza din fonduri europene in Romania 

canalizarile pluviale, iar in municipiul Alexandria exista un deficit in acest sens. De asemenea dl 

primar Victor Dragusin precizeaza ca este greu de finantat de la bugetul local o investitie pentru 

canalizare pluviala. 

 Dl Tulpan Dumitru spune ca mai este o problema destul de mare privind infrastructura rutiera 

in zona Veterani, fiind o zona foarte aglomerata si cu o singura cale de acces. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca exista un proiect cu privire la reabilitarea si modernizarea  

zonei Veterani. Tot dl primar Victor Dragusin spuen ca nu au inceput lucrari deoarece inca nu este 

finalizata reteaua de canalizare in zona respectiva, iar pomepele pentru pompare nu au fost instalate 

deoarece APA SERV se judeca cu executantul lucrarilor, motiv pentru care s-a amanat partea de 

proiectare. Tot dl primar Victor Dragusin precizeaza ca in ceea ce priveste traficul, nu va face 

exproprieri, casa de asigurari de sanatate se va muta din zona respectiva, iar zona unde functioneaza 

serviciul pentru permise va fi de asemenea modernizata. De asemenea dl primar Victor Dragusin 

spune ca in zona Veterani vor fi circuite cu sens unic, deoarece cand s-au dat locuri de casa in zona 

respectiva au fost date foarte apropiate si nu mai este suficient spatiu pentru a se face o strada de sapte 
metrii. 
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 Nemaifiind si alte probleme de discutat, dl primar Victor Dragusin multumeste pentru 
participare si declara inchise lucrarile  sedintei.  

 Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

PRIMAR, 

 
VICTOR DRAGUSIN 

 

 

                                                                                                  

                         

 

Intocmit, Inspector, Plosceanu Cristian  

Verificat, Director Executiv Rodica Baicu  

 


