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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local 

al Municipiului Alexandria pe anul 2019 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 13826/24.06.2019 Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 

2019. 

1. Necesitatea si oportunitatea 

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare: „pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba 

rectificarea bugetelor … si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 

credite.”  

De asemenea s-au avut in vedere de prevederile art. 29 din legea mai sus mentionata, ce prevede ca 

„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”. 

2. Legalitatea 

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

normative si documente: 

- Adresa nr. 2225/24.06.2019 a Colegiului National „Alexandru Ioan Cuza”; 

- 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; 

 3. Consideratii de ordin economic: 

 Bugetul local al municipiului Alexandria se majoreaza atat la partea de venituri cat si la partea de 

cheltuieli cu suma de 310,00 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.  

 La venituri: capitolul “Venituri din valorificarea unor bunuri” se majoreaza cu suma de 

310,00 mii lei”,  

 Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu suma totala de 310,00 mii lei reprezentand contributia  

Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Parc industrial Alexandria SRL. 

 Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii, Administratia Domeniului Public propune 

modificari prin adresa nr. 3436/24.06.2019 modificare de credite intre capitolele 67.02”Cultura, recreere, 

religie” si “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, cu suma de 131,00 mii lei. 

 Pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile propun majorarea cu suma de 30,00 mii lei, suma ce 

se repartizeaza Colegiului National „Alexandru Ioan Cuza” in cadrul proiectelor Erasmus+. 

 

 Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale iar echilibrul bugetar nu se 

schimba si  aceste modificări s-au făcut in conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 

273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificarile si completarile, propunem spre dezbatere si aprobare 

prezentul proiect de hotărâre, împreuna cu întreaga documentaţie, Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria. 

 

             Directia Economica 

 

DIRECTOR, 

              HARITINA GAFENCU 


