
Judetul Teleorman 

Primaria mun. Alexandria 

Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite 

Nr.   199 / 05 .01.2015 

 

 
 

R A P O R T, 

Priveste  utilizarea excedentului  municipiului Alexandria din anii precedenti,  

pentru anul 2015 

 

 

 Prin expunerea de motive nr. 198/2014 Primarul Municipiului Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotarare cu 

privire la utilizarea excedentului  municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2015. 

1. Necesitatea si oportunitatea 

 Propunerea Primarului Municipiului Alexandria de utilizare a excedentului din anii precedenti, pentru anul 2015 pentru 

finantarea unor obiective de investitii, 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. 

 

3.Consideratii de ordin economic 

 

La sfarsitul anului 2014 excedentul a fost in suma de 6.870.566,42 lei. In anul 2015 se propune utilizarea  sumei de  

6.473.560 lei, conform Notei de fundamentare nr. 197/2014 pentru sectiunea de dezvoltare in vederea finantarii unor investitii ale 

Municipiului Alexandria. 

Consider ca initierea proiectului de hotarare impreuna cu intreaga documentatie cu privire la utilizarea excedentului din anii 

precedenti pentru anul 2015 este necesara, oportuna si legala, si se va supune spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 
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