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PROIECTUL BUGETULUI  LOCAL  
AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA  

PE ANUL 2010 
 
 

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 a fost intocmit in baza 
Legii Bugetului de stat nr. 11/26 ianuarie 2010 si a Legii nr. 273/29 iunie 2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si complectarile ulterioare. 

Cnform Legii bugetului de stat pe 2010, Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria i-a fost alocata suma de 34.337,00 mii lei. 

In acest sens, proiectul de buget propus pentru anul 2010 este urmatorul: 
I. Veniturile totale ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria sunt 

in valoare totala de:                                        80.872,00 mii lei  
din care:  

- venituri proprii                            45.119,00 mii lei, 
- sume defalcate din TVA               33.551,00 mii lei, 
- subventii de la bugetul de stat       2.052,00 mii lei, 
- donatii si sponsorizari                      150,00 mii lei. 

Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
municipiului sunt in valoare de 32.291,00 mii lei si se compun din : 

a) sume pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de invatamant 
preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria -                           28.092,00 mii lei, 

b) sume pentru finantarea cheltuielilor cu ajutorul social  
   si ajutorul pentru incalzirea locuintei (L 416/2001)-              1.671,00 mii lei, 
c) sume pentru obiectele de inventar ale institutiilor 
   de invatamant preuniversitar de stat -                                        95,00 mii lei, 
d) sume pentru bursele elevilor din invatamantul  
    preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria  -                       150 mii lei, 
e) sume pentru asigurarea drepturilor asistentilor personali 
   ai persoanelor cu handicap grav si ale beneficiararilor 
   de indemnizatie  -                                                                  1.700,00 mii lei, 
f)  sume pentru cheltuielile creselor  -                                           280,00 mii lei, 
g) sume pentru finantarea serviciilor publice comunitare 
    de evidenta a persoanelor   -                                                   303,00 mii lei. 
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Subventiile de la bugetul de stat in suma de 2.052,00 mii lei se compun din: 
a) subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii -       732,00 mii lei, 
b) sprijin financiar pentru constituirea familiei -                          260,00 mii lei, 
c) subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti  -      100,00 mii lei, 
d) subventii pentru finantarea programelor multianuale 
    prioritare de mediu si      gospodarirea apelor   -                    750,00 mii lei, 
e) subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 

 cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri  -                                          210,00 mii lei. 
II. Cheltuielile totale ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria  

sunt in valoare totala de:                                                                80.872,00 mii lei  
din care:  

1. Autoritati executive                                                           6.316,00 mii lei 
2. Fond de rezerva bugetara              2.740,00 mii lei 
3. Serviciul comunitar de evidenta a persoanelor                     335,00 mii lei 
4. Tranzactii privind datoria si imprumuturi                         6.460,00 mii lei 
5. Politia Comunitara             1.166,00 mii lei 
6. Protectie civila        15,00 mii lei 
7. Invatamant           31.307,00 mii lei 
8. Sanatate                                                                                732,00 mii lei 
9. Cultura si religie                                                         560,00 mii lei                       

10. Activitati sportive  si de tineret                                            540,00 mii lei  
11. Zone verzi                                                                          1.700,00 mii lei                       
12. Asistenta sociala                                                                7.866,00 mii lei                      
13. Locuinte servicii si dezvoltare publica                              4.400,00 mii lei 
14. Administrarea domeniului public                                      7.515,00 mii lei       
15. Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret 

pentru energia termica livrata populatiei                        5.420,00 mii lei             
16. Fond de garantare                                                              3.800,00 mii lei  

 
Fondul de rulment in valoare de 110,27 mii lei va fi utilizat conform legislatiei in 

vigoare. 
Bugetul creditelor interne pentru anul 2010 cuprinde suma de 2.522.256,11 lei 

pentru continuarea si finalizarea lucrarilor de constructii la strand. 
 
Nota: Prezentul proiect de buget al Consiliului Local al Municipiului Alexandria pe anul 2010 se va afisa 

la sediu si se va posta pe site-ul instututiei www.alexandria.ro. 
Conform art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si complectarile 

ulterioare, locuitorii Municipiului Alexandria pot depune contestatii privind Proiectul de buget in termen de 15 
zile de la data publicarii sau afisarii acestuia le sediul unitatii. 

Primar,       Director executiv, 
VICTOR DRAGUSIN    Ec. HARITINA GAFENCU 

http://www.alexandria.ro/

