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Judetul Teleorman 
Municipiul Alexandria 
Directia Buget Finante, Taxe si Impozite 
Nr.  2812  / 03.02.2011 
 
 
 

R A P O R T, 
 
 Priveste: Aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2011 
 
 

Proiectul Bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2011 a fost intocmit in baza Legii 
Bugetului de stat nr. 286 din 28 decembrie 2010 si a Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si complectarile ulterioare. 

Legea bugetara anuala stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, 
regimul acestora, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie al acestora, 
iar Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare stabileste 
principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor 
publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale. 

In conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate, proiectele bugetelor locale se aproba de 
consiliile locale, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat. 
 Bugetul general al municipiului Alexandria pe anul 2011 la partea de venituri este in suma de 
107.175,07 mii lei, format din: 

I. Bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Alexandria:           105.276,02 mii lei  
II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau  

            partial din venituri proprii:                 1.380,00 mii lei 
III. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral  

          din venituri propri:                  1.899,05 mii lei 
Transferurile intre bugete se scad: - 1.380,00 mii lei.  
La partea de cheltuieli bugetul general este in suma de 120.896,60 mii lei compus din: 
IV. Bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Alexandria:           111.197,02 mii lei  
V. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau  

            partial din venituri proprii:                 1.380,00 mii lei 
VI. Bugetul creditelor interne pe anul 2010:                7.787,68 mii lei 
VII. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral  

          din venituri propri:                  1.911,90 mii lei 
Excedentul este in suma totala de 5.933,85 mii lei, din care 5.921,00 mii lei reprezentand excedentul 

bugetului local si 12,85 mii lei excedentul bugetului de venituri proprii. 
Transferurile intre bugete se scad: - 1.380,00 mii lei.  
 

 
I.  Bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Alexandria 
Potrivit art. 26 al Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, proiectul de buget a fost construit pe doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de 
dezvoltare. In cazul in care veniturile sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile aceleiasi sectiuni, 
echilibrul bugetar se asigura din varsaminte din veniturile sectiunii de functionare catre sectiunea de 
dezvoltare si utilizarea excedentului anilor precedenti.  
 Veniturile totale ale bugetului local sunt in suma de 105.276,02 mii lei, din care: 

- venituri proprii                         47.040,00 mii lei, 
- sume defalcate din TVA          26.042,00 mii lei, 
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- subventii                                    1.190,00 mii lei, 
- sume FEN postaderare               31.004,02 mii lei. 

Defalcarea sumelor mai sus mentionate, pe categorii de venituri se regaseste in Anexa nr. 2 la 
prezentul proiect de hotarare. 

 Veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2010, stabilite la suma de 47.042,00 mii lei, 
reprezenta 44,68 % din veniturile toale ale bugetului local. Fundamentarea acestora s-a facut, conform art. 14, 
alin. 7 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si complecarile ulterioare, la 
nivelul incasarilor din anul precedent, pe categorii de venituri si conform art. 5, alin. (2) din Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare: „Fundamentarea 
veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea si evaluarea materiei impozabile si a bazei de 
impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a 
veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice.” 

 Veniturile curente ale bugetului local venituri se compun din: 
• venituri fiscale - in suma de 66.565,00 mii lei, care provin din:  
   - impozit pe venit                                                      175,00 mii lei, 

- cote si sume defalcate din impozitul pe venit   26.730,00 mii lei,  
- impozite si taxe pe proprietate                          10.245,00 mii lei,  
- impozite si taxe pe bunuri si servicii                29.235,00 mii lei, 

• venituri nefiscale - in suma de 6.517,00 mii lei, provin in principal din:  
- venituri din proprietate (din concesiuni si inchirieri, alte venituri din proprietate)  3.602,00 mii lei,  
- venituri de bunuri si servicii (venituri din prestari servicii, contributia copiilor pentru intretinerea  
parintilor in crese, contributia persoanelor beneficiare de ajutor social, taxe extrajudiciare de timbru, 
eliberari de permise, amenzi, penalitati 2.915,00 mii lei. 
Veniturile de capital vor fi constituite din valorificarea unor bunuri din vanzarea locuintelor 

construite din fondurile statului si a unor bunuri apartinand domeniului privat, se vor cuprinde in buget prin 
rectificare bugetara numai dupa incasarea lor, conform art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Sumele defalcate din TVA sunt in suma totala de 26.042,00 mii lei si au urmatoarea componenta:   
• sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 

sunt  in valoare de 24.664,00 mii lei,din care:  
- Finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, 

stabilite prin lege, precum si contributiile acestora din institutiile de invatamant preuniversitar de 
stat  22.604,00  mii lei, 

- Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor 
lunare  1.274,00 mii lei, 

- Finantarea cheltuielilor  la crese, a serviciilor publice comunitare de evidenta persoanelor si a 
obiectelor de inventar ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si a ajutorului pentru 
incalzirea locuintelor cu lemne conform Legii nr. 416/200, in suma totala de 786,00 mii  lei. 

• sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale sunt in suma de 631,00 mii lei. 
• sume defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si 

de panificatie si miere si albine in suma de 747,00 mii lei. 
Subventiile de la bugetul de stat in suma de 1.145,00  mii lei, sunt formate din: 

-  subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 
cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                                   202,00 mii lei, 

-  subventii pentru finantarea sanatatii                                             943,00 mii lei. 
 Subventiile de la alte administratii in suma de 45,00 mii lei sunt sume primite de la bugetele 
consiliilor judetene pentru protectia copilului.  
 Sume din Fonduri Europene Nerambursabile postaderare in suma de 31.004,00 mii lei reprezinta 
componenta Uniunii Europene si a bugetului de stat referitor la proiectele cu finantare din fonduri FEDR si 
FSE. 
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Chetuielile bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2011 au fost fundamentate si 
dimensionate pe cele doua sectiuni ale bugetului: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare 
urmarindu-se asigurarea sectiunii de functionare in suma de 65.511,17 mii lei, aceasta reprezentand 62,22% 
din bugetul local si asigurarea resurselor pentru sectiunea de dezvoltare in suma de 39.764,85 mii lei, aceasta 
reprezentand 37,78% din bugetul local. 

Excedentul anului precedent in suma de 5.521,00 mii lei este utilizat pentru cheltuieli din cadrul 
sectiunii de dezvoltare. 

La stabilirea sumelor necesare acoperirii sectiunii de fundamentare, componenta de baza obligatorie 
a bugetului local, au fost respectate urmatoarele: 

•  In conformitate cu Ordinul comun al M.A.I. si al M.F.P. nr.7/57 din 12 ianuarie 2011, privind 
aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor 
administrativ-teritoriale pe anul 2011, a fost aprobat nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent fiecarei 
unitati administrative. Nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru municipiul Alexandria, pe anul 2011 
este de 38.267,00 mii lei, iar cel fundamentat este de 36.362,00 mii lei. 

Cheltuielile de personal au fost stabilite respectand plafonul aprobat si prevederile Legii nr. 285 din 28 
decembrie 2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. 

Legea bugetului de stat nr. 286 din 28 decembrie 2010 si H.G. nr. 1395 din 28 decembrie 2010 prevede 
ca finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite din 
lege, precum si contributiile aferente acestora, ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se face in 
functie de numarul de elevi/prescolari si standardele de cost aferente. 

• Sumele alocate pentru bunuri si servicii au fost prevazute pentru a se asigura cu prioritate acoperirea 
cheltuielilor de electricitate, gaz, incalzire, apa, salubritate pentru toti ordonatorii tertiali de credite, 
impunandu-se masuri economicitate si eficienta in utilizarea resurselor. 

• S-a avut in vedere si acoperirea urmatoarelor cheltuieli: intretinerea domeniului public si privat, 
subventiile pentru energia termica livrata populatiei, gratuitatile pentru transportul in comun, ajutoarele 
sociale, ajutoare de urgenta, ajutoare pentru incalzirea locuintei, bursele elevilor. 

• Pentru derularea in bune conditii a imprumutului cu B.C.R. si a imprumutului care a fost aprobat cu 
H.C.L. nr. 179 din 30 august 2010, precum si a garantarii imprumutului pentru S.C. APA-SERV Alexandria, 
au fost cuprinse in buget sume pentru dobanzi, comisioane si rambursari. 

Resursele ramase dupa acoperirea cheltuielilor de mentionate sunt propuse pentru finantarea investitiilor 
in continuare care au documentatii tehnico-economice legal aprobate, pentru investitii noi si achizitii. 

 
A. Cheltuielile propuse a se realiza in anul 2011 pentru sectiunea de functionare sunt prezentate pe 

capitole, cu urmatoarele precizari: 
 Capitolul 51.02 - Autoritati executive - suma propusa este de 5.450,00 mii lei, care include:  

 -  cheltuieli de personal – 4.180,00 mii lei (salariile angajaţilor din cadrul Primăriei, indemnizaţii de 
şedinţă pentru consilierii locali si contribuţiile aferente fondului de salarii). 
 Cheltuielile de personal s-au stabilit in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/28 decembrie 
2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, a Legii nr. 285/28 decembrie 2010 
privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si a Ordinului comun 42/77 din 13/14 
ianuarie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 
privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.  
Nu au fost prevazute alte cresteri salariale.             

-  cheltuielile cu bunurile si serviciile – 1.270,00 mii lei - s-au stabilit la nivelul anului 2010 tinand 
cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase, in vederea incadrarii in prevederile bugetare 
aprobate, pentru finantarea cheltuielilor de stricta necesitate (iluminat, incalzt, salubritate, posta, telefoane, 
internet, asigurari auto, plata anunţurilor publicitare, precum şi derularea contractelor de prestari servicii).  

 Capitolul 54.02 - Alte servicii public - suma propusa este de 220,00 mii lei. 
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În cadrul acestui capitol sunt cuprinse sume pentru funcţionarea Serviciului de Evidenţă 
Informatizată a Persoanei: pentru acoperirea cheltuielilor de personal – 185,00 mii lei, iar pentru bunuri si 
servicii - 35,00 mii lei.  

 Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica - suma propusa este de 5.365,00 mii lei 
pentru finantarea cheltuielilor financiare aferente dobanzilor privind datoria publica interna. 

 Capitolul 61.02 - Ordine publica, Siguranta Nationala - suma propusa este de 1.440,00 mii lei, 
care include: bunuri si servicii in suma de 60,00 mii lei pentru Protectia Civila si sume pentru transferuri 
intre unitati ale administratiei publice (subventii) in suma de 1.380,00 mii lei pentru Serviciul Public Politia 
Locala(Comunitara) reprezentand cheltuieli de personal si bunuri si servicii. 

 Capitolul 65.02 – Invatamant - suma propusa este de 26.915,00 mii lei, din care: cheltuieli de 
personal – 22.604,00 mii lei, bunuri si servicii – 3.200,00 mii lei, burse – 313,00 mii lei, asistenta sociala 
(Programele privind acordarea de produse lactate, de panificatie, miere si albine, precum si a incurajarii 
consumul de fructe in scoli) – 798,00 mii lei.  

 La acest capitolul, sumele defalcate din TVA de la bugetul statului au fost repartizate de catre 
D.G.F.P. Teleorman tinand cont de stanrdele de cost elev/prescolar pentru anul 2011, aprobate prin H.G.R. 
nr. 1395/2010.  

 Pentru cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 3.200,00 mii lei se fa folosi pentru acoperirea 
cheltuielilor de intretinere si fuctionare (iluminat, încălzit, apă, canal, telefoane, internet, reparatii si igienizari, 
obiecte de inventar, naveta profesori si alte cheltuieli cu bunuri si servicii), tinand cont de faptul ca potrivit 
Legii bugetului de stat pe anul 2011, din bugetul M.E.C. se vor asigura fonduri pentru „obiecte de inventar, 
consolidari, reabilitari, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace de transport pentru 
transportul elevilor in mediul rural, edificarea, construirea campusurilor scolare si scoli de arte si meserii, 
asigurarea utilitatilor de natura investitiilor, reforma educatiei timpurii, precum si alte dotari specifice 
invatamantului”.  

 Pentru acordarea burselor şcolare, suma de 313,00 mii lei va fi repartizata pe unităţi şcolare 
beneficiare din veniturile proprii ale municipiului Alexandria.  

 Capitolul 66.02 - Sanatate - suma propusa este de 943,00 mii lei pentru cheltuielile de personal la 
angajatii de la cabinetele scolare (medici si asistente) si a asistentilor medicali comunitari si de 20,00 mii lei 
pentru bunuri si servicii.  

 Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie - suma propusa de 1.960,00 mii lei, din care: 
- pentru întreţinerea gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement suma 

de 650,00 mii lei; 
- pentru sustinerea cultelor suma de 150,00 mii lei; 
- pentru activitatea de tineret suma de 50,00 mii lei; 
- pentru activitati sportive suma de 460,00 mii lei; 
- pentru actiuni culturale si servicii in domeniul culturii suma de 650,00 mii lei pentru finantarea 

unor actiuni culturale cu prilejul unor sarbatori: „Ziua Unirii”, „Zarezean”, „Dragobete”, „1 si 8 
Martie”, „Sarbatori pascale”, „1 si 2 Mai”, „1Iunie”, „Ziua Eroilor”, „Ziua Veteranilor”, „Ziua 
Imnului”, „Ziua Drapelului”, „Zilele orasului Alexandria”, „Ziua Armatei”, „1 Decembrie - 
Ziua Nationala”, „22 Decembrie –Ziua Revolutiei”, „Sarbatorile de Iarna”, „Clubul 
Pensionarilor”, „Casa de Cultura” s.a. 

 Capitolul 68.02 - Asistenta sociala – suma propusa este de 6.344,00 mii lei, suma alocata pentru 
buna functionarea a Serviciului public A.A.S.P.S. Alexandria, din care: 3.870,00 mii lei pentru cheltuieli de 
personal, 865,00 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii si 1.609,00 mii lei pentru asistenta sociala. 
 La acest capitol, din sursa „sume defalcate din TVA”, se aloca sumele: 

- pentru  funcţionarea creşelor din municipiul Alexandria, se alocă suma de 285,00 mii lei din care: 
260,00 mii lei la cheltuieli de personal şi 25,00 mii lei pentru cheltuieli materiale; 

- pentru acordarea de ajutoare familiilor cu probleme sociale, conform Legii nr. 416/2001, privind 
ajutorul pentru încălzirea locuinţelor cu lemne in sumă de 150,00 mii lei;  
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- sume necesare pentru asigurarea drepturilor asistenţilor persoanali ai persoanelor cu handicap 
grav în sumă totală de 1.274,00 mii lei. Pentru asigurarea intregii sume necesare drepturilor asistentilor 
personali ai persoanelor cu handicap se aloca si din bugetul local suma de 1.176,00 mii lei. 
 Din subvenţii de la bugetul de stat prin Directia Muncii se asigură ajutorul pentru încălzirea 
locuinţelor cu lemne in  suma de 202,00 mii lei, 
 De asemenea în cadrul acestui capitol a fost alocată suma de 830,00 mii lei, care reprezintă 
cheltuieli de întreţinere şi funcţionare, pentru sediul A.A.S.P.S., din care pentru cheltuieli de personal suma 
de 780,00 mii lei si cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 50,00 mii lei.  
  De la acest capitol se mai  finanteaza:  

-  Adapost persoane aflate temporar in dificultate - in suma de 240,00 mii lei, din care: 180,00 mii 
lei pentru plata drepturilor salariale si 60,00 mii lei pentru cheltuieli materiale de intretinere si functionare. 

- Centrul de Zi - in suma de 90,00 mii lei, din care: 60,00 mii lei pentru plata drepturilor salariale si 
30,00 mii lei pentru cheltuieli materiale de intretinere si functionare. 

- Cantina de ajutor social care are ca obiect de activitate servirea mesei calde persoanelor cu venituri 
mici sau fără venituri pentru care s-au alocat fonduri in suma de 840,00 mii lei. 

- Ajutoare de urgenta in suma de 150,00 mii lei pentru persoane care au fost în situaţii de risc social, 
probleme economice şi medicale deosebite, precum si ajutoare de deces. 
 Se mai alocă suma de 1.107,00 mii lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinţelor cu lemne 
suportat in totalitate de primarie conform HCL-urilor in vigoare. 

 Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare public. 
Cheltuielile propuse la acest capitol sînt în suma de 8.171,17 mii lei, se constituie din: 

- finantarea Serviciului Administratia Domeniului Public - in suma de 3.910,00 mii lei, din care: 
3.300,00 mii lei pentru plata drepturilor salariale si 610,00 mii lei pentru cheltuieli materiale de intretinere si 
functionare a serviciului respectiv. 
 -   cheltuieli materiale pentru asigurarea iluminatului public în municipiu în sumă de 730,00 mii lei 
pentru întreţinerea sistemului de iluminat public; 
  -  cheltuieli de intretinere la locuintele sociale in suma de 44,17 mii lei; 

-  suma de 50,00 mii lei de la „Alte transferuri” pentru transferuri din bugetul local către asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară; 

- alte servicii de dezvoltare publica (ridicari topo, expertize, taxe si avize, prestari servicii diverse, 
s.a.), in suma de 1.200,00 mii lei. 

- Rambursari de credite - suma propusa pentru aceasta destinatie este de 2.287,00 mii lei si 
reprezinta ratele pe anul 2011 aferente imrumuturilor interne. 

 Capitolul 74.02 – Protectia mediului. 
 Acestui capitol i se aloca suma de 830,00 mii lei pentru finantarea cheltuielilor cu salubrizarea si 
canalizarea orasului (maturat manual si mecanic, apa pluviala). 

 Capitolul 80.02 – Actiuni general economice. 
 La acest capitol a fost alocata suma de 10,00 mii lei pentru situatii neprevazute pentru prevenirea si 
combaterea inundatiei, inghetului si a altor calamitati naturale. 

 Capitolul 81.02 – Combustibili si energie - suma propusă a fi alocată acestui capitol este de 
6.233,00 mii lei. Este capitolul prin care se finanteaza subventia la energia termica livrata populatiei de catre 
operatorul S.C. Terma-Serv S.R.L. Alexandria. 
   Pentru anului 2011 s-a alocat suma de 4.633,00 mii lei, la subventii pentru acoperirea diferentelor 
de pret si tarif suportate de catre bugetul local; 
   La acest capitol a fost prevazuta suma de 1.600,00 mii lei pentru garantarea combustibilului in 
favoarea S.C. Tema Serv S.R.L. Alexandria.  

 Capitolul 84.02 – Transporturi 
 În cadrul acestui capitol se propune alocarea unor subvenţii si gratuitati pentru susţinerea serviciului 
public de transport în comun în sumă totală de 450,00 mii lei. Această sumă va asigura plata abonamentelor 
pentru transportul în comun pentru categorii de  pensionari, veterani de război, revoluţionari, persoane cu 
handicap, elevi, etc. 
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 Tot în cadrul acestui capitol se finanţează cheltuielile privind reparaţiile curente la străzile din 
municipiul Alexandria. Pentru aceste lucrări se propune alocarea sumei de 1.000,00 mii, din care vor fi 
achiziţionate şi indicatoare de circulaţie, se va asigura service-ul la semafoarele din municipiu şi vor fi 
executate marcaje rutiere, precum si inchirieri de utilaje necesare. 
 

B. Pentru sectiunea de dezvoltare cheltuielile propuse a se realiza in anul 2011 sunt prezentate pe 
capitole, cu urmatoarele precizari: 

• Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare pentru cele 
trei proiecte beneficiare Municipiul Alexandria si unul beneficiar pentru Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” : 

- Proiect „Sistem pentru Maneaementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria” 
- Proiect „Sistem pentru Managementul Traficului Rutier in Municipiul Alexandria” 
- Proiect „Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in 

Municipiul Alexandria” 
- Proiect „Sistem Informatic Colaborativ pentru elevii de liceu” beneficiar pentru Liceul Teoretic 

„Al. I. Cuza” in suma de 1.645,10 mii lei. 
• Cheltuieli de capital necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii noi si in continuare, 

achizitii de bunuri si servicii de natura cheltuielilor de investitii, in suma de 5.887,00 mii lei: 
 Capitolul 51.02 - Autoritati executive - suma propusa este de 380,00 mii lei, care include:  

 -  Programe si sisteme informatice   80,00 mii lei 
 - Tehnica de calcul                          100,00 mii lei 
 - Dotari sala de sedinte                   100,00 mii lei 
 - Sisteme informatice on-line          100,00 mii lei 

 Capitolul 65.02 – Invatamant - suma propusa este de 170,50 mii lei, din care:  
- SF Cabinete medicale scolare                                       8,50 mii lei 
- Dotari Cabinete medicale scolare                               20,00 mii lei 
- CT si racord gaze Gradinita nr. 1 si 7                       142,00 mii lei  

 Capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie - suma propusa este de 3.230,00 mii lei, din care:  
- Reabilitare Strand Vedea           650,00 mii lei 
- Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea   1.838,00 mii lei   
- Consolidare dig-zona de agrement SF+PT            50,00 mii lei  
- Reabilitare dendrologica Padurea Vedea SF+PT       45,00 mii lei 
- Dotari Strand Vedea        250,00 mii lei 
- Echipament dezinfectie apa Strand Vedea        80,00 mii lei 
- Locuri de joaca pentru copii       967,00 mii lei 

 Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare public - suma propusa este de 2.256,00 mii lei, 
din care: 
-  Modernizare PT 1,2,3,5,9,13,14,15,19,20 Zona Sud   638,00 mii lei 
-  Efiecientizare consum de energie electrica pentru institutii publice  219,00 mii lei 
-  Semnale de intrare in municipiul Alexandria    240,00 mii lei 
-  Modernizare adapost pentru familii, persoane sdulte si copii aflati  
 in dificultate – expertiza, audit energetic, SF+cerere finantare     55,00 mii lei 
-  CT pentru Club Pensionari          45,00 mii lei 
-  Masina de gaurit cu percutie – 3 bucati         4,50 mii lei 
-  Polizor electric portabil – 3 bucati          2,50 mii lei 
-  Motofreza – 2 bucati           6,00 mii lei 
-  Cupa miniexcavator – 1 bucata                    35,00 mii lei 
-  Robot pornire utilaje – 1 bucata          3,50 mii lei 
-  Macara hidraulica tip girafa – 1 bucata         2,00 mii lei 
-  Masina de tuns iarba – 5 bucati                    17,50 mii lei 
-  Masina de tamplarie – 1 bucata        25,00 mii lei 
-  Sistem de irigat subteran – 3 bucat         15,00 mii lei 
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-  Instrumentar veterinar – 1 bucata        10,00 mii lei 
-  SF+PT Utilitati locuinte ANL        25,00 mii lei 
-  SF+PT Utilitati locuinte Zona UM Peco       30,00 mii lei 
-  SF+PT Fatada Piata Centrala        20,00 mii lei 
-  Bariere acces cartiere centru                  120,00 mii lei 
-  SF+PT Reamenajare Casa de Cultura       30,00 mii lei 
-  Mese pentru Piata        160,00 mii lei 
-  Masina deszapezit – 1 bucata        80,00 mii lei 
- Extindere retea electrica str. Viitorului SF+PT      21,00 mii lei  

 Capitolul 84.02 – Transporturi 
-  Reabilitare cartier Zona Bl. 200  
(tronson str. Libertatii - str. Cuza Voda si tronson str. Cuza Voda - str. Al. Ghica) 3.100,00 mii lei 
-  Reabilitare str. Tudor Vladimirescu  
str. Negru Voda – str. Mircea cel Batran)              674,00 mii lei 
-  Reabilitare str. Agricultori 
(tronson str. Dunarii - str. Mircea cel Batran)           999,83 mii lei 
-  Reabilitare trotuare pe str. M. Kogalniceanu, Agricultori,  
 Libertatii, Gh. Doja, V. Antonescu          2.356,00 mii lei 
-  PT Reabilitare str. Libertatii             100,00 mii lei 
-  PT Reabilitare Pod peste raul Vedea              70,00 mii lei 
-  SF+PT Reabilitare pe str. 1907               25,00 mii lei 
-  SF+PT Reabilitare pe str. Dr. Stanga              25,00 mii lei 
-  SF+PT Reabilitare sistem rutier Zona Veterani + UM          100,00 mii lei 
-  SF+PT Reabilitare sistem rutier Zona Lactel             50,00 mii lei 
-  SF+PT Reabilitare str. Cuza Voda (capat de strada)              7,50 mii lei 

• Alte transferuri pentru investitii ale agentilor economici – in suma de 1.286,00 mii lei, 
pentru: 
- S.C. Apa Canal S.A. Alexandria suma de 800,00 mii lei  necesara contributiei financiare a 

municipiului Alexandria la Proiectul „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare in judetul Teleorman”. 

- S.C. Terma Serv S.R.L. Alexandria suma de 486,00 mii lei pentru urmatoarele investitii: 
Proiectare CT de scara blocuri – 461,00 mii lei si Modificare solutie constructiva cos gaze arse la CT 4 – 
25,00 mii lei. 

 
II. Bugetul creditelor interne cuprinde suma de 7.787.68 mii lei pentru imprumutului care a fost 

aprobat cu H.C.L. nr. 179 din 30.august 2010 pentru  co-finantarea eligibila a beneficiarului, a valorii TVA-
ului aferent cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile inclusiv TVA-ul aferent acestora pentru cele 3 
proiecte din fonduri structurale nerambursabile: 

- Proiect „Sistem pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria”; 
- Proiect „Sistem pentru Managementul Traficului Rutier in Municipiul Alexandria”; 
- Proiect „Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in 

Municipiul Alexandria” 
 

III. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, 
reprezinta bugetul urmatoarelor servicii Serviciul Public Politia Locala (Comunitara) Alexandria. 

Finantarea cheltuielilor privind functionarea Politiei Locale din municipiul Alexandria, are ca obiect 
de activitate asigurarea ordinei si linistii publice, se face prin transferuri din bugetul local.  

Suma transferata este de 1.380,00 mii lei, din care pentru acoperirea cheltuielilor de personal – 
1.280,00 mii lei, iar pentru bunuri si servicii - 100,00 mii lei.   

 
IV. Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii  
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Veniturile si cheltuielile institutiilor de invatamant pentru activitatea  de autofinantare.      
   In conformitate cu prevederile legale unitatile din invatamantul preuniversitar de stat pot realiza 

venituri din diferite activitati, venituri care vor fi utilizate pentru finantarea complementara (cheltuieli 
materiale, burse si investitii).  
 Veniturile proprii la unitatile de invatamant preuniversitar de stat provin din taxe si alte venituri din 
activitatea de invatamant, venituri din prestari servicii, venituri din concesiuni si inchirieri, precum si venituri 
din contributia elevilor si parintilor pentru internate, camine si cantine. 
 
 Luand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si 
aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare intocmit privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pe anul 2011. 

DIRECTOR , 
Ec. HARITINA GAFENCU 


	   La acest capitol a fost prevazuta suma de 1.600,00 mii lei pentru garantarea combustibilului in favoarea S.C. Tema Serv S.R.L. Alexandria. 

