
Judetul Teleorman 

Primaria mun. Alexandria 

Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite 

Nr.6770/27.03.2019 

 

 

R A P O R T, 

 

             Priveste  modificarea anexei nr.1, anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la H.C.L. nr.1/15.01.2019, privind aprobarea 

utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2019 

 Prin expunerea de motive nr. 6769/27.03.2019 Primarul Municipiului Alexandria, propune elaborarea unui 

proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1, anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la H.C.L. nr.1/15.01.2019, privind 

aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2019. 

 

1. Necesitatea si oportunitatea 

 Propunerea Primarului Municipiului Alexandria de modificarea anexei nr.1, anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la 

H.C.L. nr.1/15.01.2019, privind aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru 

anul 2019 este necesara oportuna si legala. 

 Potrivit art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, se specifica 

urmatoarele: 

            La alineatul 1: excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două 

secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la 

art. 6 lit. a),  a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după 

achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b)  pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor 

de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c)  pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul 

exerciţiului bugetar). 

 2.Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor acte normative si 

documente: 

- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si complectarile 

ulterioare;  

- Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala,  republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile articolului 59 si 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative. 

 

3.Consideratii de ordin economic 

 

Prin H.C.L.nr.1/15.01.2019,s-a aprobat utilizarea  excedentului in suma de 11.322.710  lei.  

Avand in vedere situatiile noi aparute propun modificarea anexei nr.1, anexei nr.2 si anexei nr.3 la H.C.L. 

nr.1/15.01.2019 conform notei de fundamentare nr.6771/27.03.2019 a Directiei Tehnic Investitii . 

Consider ca initierea proiectului de hotarare impreuna cu intreaga documentatie cu privire la modificarea 

anexei nr.1, anexei nr.2 si anexei nr.3 la H.C.L. nr.1/15.01.2019, este necesara, oportuna si legala, se va supune spre 

dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

HARITINA GAFENCU 


