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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local 

al Municipiului Alexandria pe anul 2018 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 20.066/19.09.2018 Primarul municipiului Alexandria, propune 

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

Alexandria pe anul 2018. 

 

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 si 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”.  

 

2. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor 

acte normative si documente: 

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile 

si complectarile ulterioare;  

- prevederile Legii  nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala,  

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2018; 

-  prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de 

catre institutiile publice; 

- adresele nr. T1085, T1098, T111, T1112/2018, T1123/2018  ale Administratiei Judetene a 

Finantelor Publice Teleorman privind repartizareacotelor si a sumelor sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata. 

  

 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 797,35 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.  

 La partea de venituri: capitolul „Cote defalcate din impozitul pe venit”  se majoreaza cu suma 

de 762,00 mii lei, capitolul „Impozite si taxe pe proprietate se reduce cu suma de 1.420,00 mii lei, 

capitolul „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 

activitati” se reduce cu suma de 500,00 mii lei, capitolul “Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale” se majoreaza cu suma de 3.605,15 mii lei, capitolul 



„Amenzi, penalitati si confiscari” se reduce cu 1.700,00 mii lei, iar capitolul „Donatii si 

sponsorizari” se majoreaza cu suma de 50,20 mii lei.  

 Sectiunea de functionare se majoreaza cu suma de 1.670,12 mii lei.  

 Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 25,00 mii lei. 

 Cheltuielile cu bunurile si serviciile se majoreaza cu  suma de 818,97 mii lei reprezentand 

sponsorizari Municipiul Alexandria pentru programul „Zilele Municipiului Alexandria” cu suma de 

50,20 mii lei, reapratii si igienizari pentru Gradinitele nr. 6 si nr. 10, verificare instalatie electrica la 

Scoala Gimnaziala „Al.Colfescu”, camere video pentru Gradinita nr. 7, medicina muncii pentru 

Colegiul Pedagogic „M.Scarlat”,  parchet in doua Sali de clasa la Scoala Gimnaziala nr. 5, lucrari 

demontat lambriuri in vedera autorizarii ISU la Liceul Tehnologic nr. 1, reparatii locuinte primarie, 

cheltuieli pentru utilitati, cheltuieli privind colectare deseuri si alte cheltuieli pentru intretinere si 

functionare la Serviciul ADP.  

 Dobanzile se reduc cu suma de 150,00 mii lei. 

 Fondul de rezerva bugetara se reduce cu suma de 230,00 mii lei pentru finanţarea unor 

cheltuieli urgente si neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar. 

 Asistenta sociala se reduce cu suma de 39,85 mii lei reprezentand ajutoare sociale pentru 

incalzire si stimulante educationale pentru prescolari. 

 Titlul Transferuri pentru institutii publice se majoreaza cu suma de 884,00 mii lei reprezentand 

finantare in vederea desfasurarii activitatii sportive in conditii optime a Clubului Sportiv Municipal 

Alexandria, structura sportiva de drep public, in subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria cu activitate polisportiva. 

 Titlul Alte transferuri se majoreaza cu suma de 285,00 mii lei reprezentand diverse cotizatii si 

sprijin financiar asociatii si fundatii, iar titlul Alte cheltuieli  se majoreaza cu suma de 77,00 mii lei, 

reprezentand fondul de 4% conform Legii nr. 448/2006 datorat bugetului de stat. 

 Pentru bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii propun majorarea cu suma de 884,00 mii lei, suma ce se repartizeaza Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria. 

 Sectiunea de dezvoltare se reduce cu suma totala de 872,77 mii lei, suma justificata conform 

Notei de fundamentare nr. 20.068/19.09.2018 a Directiei Tehnic Investitii.  

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. 
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