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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local

al Municipiului Alexandria pe anul 2021

Prin referatul de aprobare nr. 17479 din 16.07.2021 Primarul Municipiului Alexandria, propune elaborarea 
unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021.

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite.” La rectificarea bugetului s-a avut în vedere  si prevederea art. 29 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și anume care precizeaza că 
„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”. De asemenea s-au avut in vedere prevederile art. 5 
alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ce 
specifica „Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi 
cheltuieli numai după încasarea lor”. 

Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de 
cheltuieli cu suma de 205,28 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile totale ale bugetul local se majorează astfel:
- 9,83 mii lei la „Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului”,
- 3,00 mii lei la „Donatii si sponsorizari”,
- 182,98 mii lei la „Venituri din vînzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților 
administrativ-teritoriale”,
- 9,97 mii lei la „Alte venituri” (rezultate din vanzarea unor bunuri).

Cheltuielile de funcţionare se diminuează cu suma de -17,92 mii lei, conform modificărilor următoare:
Titlul II Bunuri si servicii, se diminuează cu suma totala de -70,92 mii lei reprezentând reducere la capitolul 65 
Învățământ cu suma de -67,95 mii lei de la reparatii la Liceul Teoretic „Al.Ghica” (sumă ce se transferă la 
secțiunea de dezvoltare pentru întocmire documentație autorizație ISU), reducerea cu suma de -34,60 mii lei la 
capitolul 84 Transporturi (65,00 mii lei majorare pentru achizitie material antiderapant de către Administratia 
Domeniului Public și -99,60 mii lei diminuare de la reparatii) și majorarea cu suma de 31,63 mii lei reprezentând 
cheltuieli capitolul 74 Salubritate (apa pluvială),

- Titlul VI Transferuri între unitati ale administrației publice se majorează cu suma de 3,00 mii lei 
(sponsorizare Clubul Sportiv Municipal),

- Titlul VII Alte transferuri se majorează cu suma de 50,00 mii lei petru acordarea unui ajutor financiar 
Bisericii Sfinţii Împaraţi Constantin si Elena pentru reparații şi consolidare.

Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 223,70 mii lei conform Notei de fundamentare nr. 
17480/2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și anexelor nr. 4, 5 și 6 la 
prezentul proiect de hotarâre.

Anexa nr. 2 reprezintă modificarea de alocaţii bugetare conform adreselor nr. 963/24.05.2021, 
1239/09.07.2021 ale Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice Teleorman privind modificarea repartizării 
trimestriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se 
majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 3,00 mii lei, reprezentând  sponsorizări 
conform anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre.

Luând in considerare că cele prezentate sunt legale, iar aceste modificări s-au făcut în conformitate cu 
prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare și că echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre dezbatere și aprobare prezentul 
proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, Consiliului Local al Municipiului Alexandria.
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