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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

             PRIMARIA 

Nr. 8547 din 17 aprilie 2019 

 

 

PROCES –VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 12 aprilie 2019 , orele 10,00, in sedinta de dezbatere publica a proiectului de buget 

local al municipiului Alexandria pe anul 2019, in prezenta a circa 50 de persoane. 

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

directorul Directiei Economice, d-na Haritina Gafencu. 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 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 2019 dupa care se vor putea face propuneri si comentarii de 

catre persoanele prezente. 

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

pentru anul 2019, acestea fiind de 105.985,57  mii lei, fiind incluse si subventiile de la bugetul de stat, in 

suma de 28.789,61 mii lei. 

 Dl primar spune ca cea mai importanta suma este de 44.532,00 mii lei , reprezentand impozitul pe 

venit. 

Totalul veniturilor este format din : 

- Impozite si taxe pe proprietate: 15% 

- Impozit pe venit: 42% 

- Sume defalcate din T.V.A.: 7% 

- Taxe si tarife pe bunuri, servicii: 1% 

- Venituri din proprietate: 4% 

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

- Venituri din taxe administrative: 0% 

- Venituri din amenzi: 4% 

- Taxe speciale: 0% 

- Subventii de la bugetul de stat: 27% 

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

15.246,00 mii lei, care inseamna: 

- Impozit si taxe pe cladiri: 42% 

- Impozit pe teren: 24% 

- Impozit pe mijloace de transport: 29% 

- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru: 5% 

Se trece la prezentarea sumelor defalcate din TVA, reprezentand 6.841,00 mii lei: 

- Sumele defalcate din TVA pentru finantare cheltuieli descentralizate – de la AJFP Teleorman: 

66%; 

- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 34%; 
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Se trece la prezentarea „Sumelor defalcate din TVA pentru finantare cheltuieli descentralizate 

primite de la AJFP Teleorman, reprezentand: 4.521.00 mii lei: 

- Cheltuieli materiale din unitatile de invatamant-finantarea de baza: 82% 

- Indemnizatiile persoanelor cu handicap si drepturile asistentilor personali: 58% 

- Ajutoare incalzire: 2% 

- Stimulente educationale acordate copiilor din familii defavorizate in invatamantul 

prescolar:10% 

- Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa: 13% 

- Finantarea creselor: 2% 

Se trece la prezentarea veniturilor din prestari de servicii si alte activitati, reprezentand 411,00 mii 

lei, care inseamna: 

- Taxa eliberare carte identitate: 18% 

- Contributia parintilor sau sustinatorilor legali la intretinerea copiilor in crese: 10% 

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

- Servicii efectuate la domiciliu contra cost pentru persoanele varstnice: 20% 

- Venituri vanzari bilete film: 49% 

- Alte venituri din prestari servicii si alte activitati:1% 

Se trece la prezentarea veniturilor din amenzi, reprezentand 4.500,00 mii lei, care inseamna: 

- Amenzi circulatie: 67% 

- Amenzi politia locala: 6% 

- Amenzi organi proprii primarie: 0% 

- Amenzi contraventionale 27% 

Se trece la prezentarea subventiilor de la Bugetul de stat, reprezentand 28.789,61 mii lei, care 

inseamna: 

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

petrolieri: 0% 

- Subventii pentru finantarea sanatatii – Cabinete medicale scolare: 14% 

- Finantarea Programului National de Dezvoltare locala: 86% 

Se trece la prezentarea veniturilor din proprietate, reprezentand 3.823,20 mii lei, care inseamna: 

- Chirii locuinte primarie: 19% 

- Concesiuni terenuri: 14% 

- Inchirieri terenuri: 19% 

- Chirii garaje: 11% 

- Chirii spatii comerciale piete: 27% 

- Taxa ocupare domeniu public-parcari: 2% 

- Taxa ocupare domeniu public-taxi: 0% 

- Taxa ocupare domeniul public: 1% 

- Taxa utilizare zona drumuri: 4% 

- Taax comert de intampinare si ambulant: 0% 

- Venituri din dividente: 1 % 

- Alte venituri din proprietate: 1% 

Se trece la prezentarea veniturilor din taxe si tarife pe bunuri si servicii, reprezentand 1.327,00 mii 

lei, care inseamna: 

- Impozit pe spectacole: 2% 

- Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare: 5% 

- Taxe eliberare autorizatie trafic: 32% 

- Taxa autorizare constructii: 20% 

- Alte taxe in constructii, urbanism: 4% 

- Taxa intrare Strand Vedea, Sala sport Peco, terenuri sport Padurea Vedea: 27% 

- Taxa afisaj in scop de reclama si publicitate: 8% 

- Alte taxe si tarife: 2% 
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Se trece la capitolul „ Total cheltuieli 2019” reprezentand 105.985,57 mii lei, care este impartita in 

doua subdiviziuni si anume „cheltuieli de functionare” reprezentand 65% si „cheltuieli de dezvoltare” 

reprezentand 35%. 

Totalul cheltuielilor cu salariile reprezinta 33.796,30 mii lei: 

- Salarii aparatul propriu Primarie si indemnizatii Consiliul Local: 21% 

- Salarii A.D.P.: 19% 

- Salarii D.A.S..: 49% 

- Salarii Evidenta persoanelor: 2% 

- Salarii Politia Locala: 7% 

- Salarii CSM: 1% 

- Salarii SCTPLP: 1% 

Totalul cheltuielilor materiale reprezinta 23.586,76 mii lei: 

- Primarie: 34% 

- ADP: 23% 

- DAS: 8% 

- Evidenta populatiei:0% 

- Politia Locala: 1% 

- CSM: 11% 

- SCTPLP:2% 

- Cheltuieli alegeri: 0% 

- Invatamant : 21% 

Totalul cheltuielilor materiale primarie, reprezentand 7.909,88 mii lei: 

Totalul cheltuielilor materiale ADP reprezinta 5.450,00 mii lei , din care: 

Totalul cheltuielilor DGAS reprezentand 7.828,00 mii lei: 

Totalul cheltuielilor cu caracter social, reprezentand 1.360,82 mii lei: 

Sursele de finantare pentru investitii pe anul 2019 – 51.762,43 mii lei: 

- Buget local: 26% 

- Excedent anii precedenti: 22% 

- Buget de stat: 46% 

- Credit trezorerie: 6% 

Se trece la prezentarea grafica privind obiectivele de investitii 2019, reprezentand 51.762,43 mii 

lei: 

- Lucrari in continuare 77% 

- Lucrari noi: 10% 

- Studii fezabilitate , proiecte tehnice, detalii de executie, expertize tehnice s.a.: 10% 

- Achizitii de bunuri de natura investitiilor: 4% 

- Alte cheltuieli: 5% 

 

Se trece la prezentarea listei proiectelor de investitii propuse pentru anul 2019, sumele prezentate 

fiind in mii lei, acestea fiind: 
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 Se trece la prezentarea proiectelor de investitii propuse pentru finantare prin programe de finantare 

europeana nerambursabila in anul 2019, sumele prezentate fiin in mii lei: 

 

 

    
 



8 

 

 

 



9 

 

 
  
Se trece la prezentarea proiectelor de investitii propuse pentru finantare prin CNI in anul 2019: 
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Se trece la prezentarea proiectelor de investitii in continuare finantate prin PNDL I si PNDL II in anul 

2019: 
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Se trece la lista cu lucrari executate in anul 2019 de SC ASCE SRL Alexandria : 5.589,42 

  

mii lei 
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Se trece la prezentarea listei cu servicii culturale, recreative, sportive si de tineret: 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca a terminat prezentarea proiectului de buget local pentru anul 

2019 si asteapta interventii din partea celor prezenti. 

 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: Responsabil cu transparenta 

decizionala 

Plosceanu Cristian  

Verificat: Director Executiv - Directia 

Economica 

Gafencu Haritina  

 


