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 Încheiat astăzi, 09 aprilie 2021, orele 10.00, în şedinţa de dezbatere publică a proiectului 

de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021. 

 Şedinţa este condusă de primarul municipiului Alexandria, dl. Victor Drăguşin, asistat de 

directorul Direcţiei Economice, d-na. Haritina Gafencu. Participă la şedinţă funcţionari din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria şi reprezentaţti ai 

societăţii civile. 

 Dl. Primar anunţă că va face o prezentare a proiectului cu exemplificare pe cale grafică a 

structurii bugetului local, atât la venituri cât şi la cheltuieli, pentru a putea fi înţeles mai uşor, mai 

ales de către cetăţenii prezenţi, cărora le mulţumeşte pentru interesul arătat faţă de acest proiect 

de buget. 

 Dl. primar Victor Drăguşin propune pentru această dezbatere publică următoarea 

procedură: prezentarea proiectului de buget local pe anul 2021 după care se vor putea face 

propuneri şi comentarii de către persoanele prezente. 

Dl. primar Victor Drşguşin începe prezentarea grafică a capitolului „ Total venituri” 

estimate pentru anul 2021, acestea fiind de 167.096,78 mii lei. 

 

Totalul veniturilor este format din :  

- Impozite şi taxe pe proprietate:  18.685,00 miii lei 

- Impozit pe venit: 61.062,00 mii lei 

- Sume defalcate din T.V.A.:  17.381,63 mii lei 

- Taxe si tarife pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfășurarea de 

activități : 1.426,00 mii lei 

- Venituri din proprietate: 3.967,00 mii lei 

- Venituri din prestari de servicii si alte activitati: 329,00 mii lei 

- Venituri din taxe administrative: 15,00 mii lei 

- Venituri din amenzi: 5.000,00 mii lei 



-Taxe speciale: 1.340,00 mii lei 

-Subvenții: 17.972,60 mii lei  

- Sume primite de la UE aferente exercitiului financiar 2014-2020: 39.918,55 mii lei 

 

Se trece la prezentarea impozitului pe venit reprezentând suma de 61.062,00 mii lei: 

-Impozitul pe veniturile din transferul proprietățlor imobiliare din patrimoniul personal: 

60,00 mii lei 

-Cote defalcate din impozitul pe venit: 58.002.00 mii lei 

-Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean – 6% din impozitul pe 

venit : 3.000,00 mii lei. 

 

Se trece la prezentarea impozitelor și taxelor pe proprietate PF+PJ, reprezentând 

18.685,00 mii lei: 

-Impozit și taxă pe cladiri: 7.192.00 mii lei 

-Impozit și taxă pe teren: 5.283,00 mii lei 

-Impozit pe  mijloace de transport: 5.560,00 mii lei 

-Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru: 650.00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli 

descentralizate primite prin A.J.F.P. TR., reprezentând 17.381,63 mii lei: 

-Finanțarea de bază a unităților de învățământ: 4.578.83 mii lei 

-Finanțarea burselor: 2.610,00 mii lei 

-Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și 

indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap: 9.386,00 mii lei 

-Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social: 

63,80 mii lei 

-Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 

stimulării participării în învățământul preșscolar: 120,00 mii lei 

-Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul 

de masă: 502,00 mii lei 

-Finanțarea cheltuielilor pentru creșe: 121,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea veniturilor din prestări de servicii și alte activități, reprezentând 

329 mii lei : 

-Taxă eliberare carte de identitate: 165,00 mii lei 

-Contribuția părinților sau susținătorilor  legali la întreținerea copiilor în creșe: 40,00 mii 

lei 

-Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinei de ajutor social: 20,00 mii lei 

-Servicii îngrijire persoane efectuate la domiciliu pentru persoane vârstnice: 100,00 mii 

lei 



-Alte venituri  din prestări servicii și alte activități: 4,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea veniturilor din amenzi, reprezentând 5.000,00 mii lei 

-Amenzi circulație:2.500,00 mii lei 

-Amenzi poliția locală și organe proprii primărie: 500,00 mii lei 

-Amenzi contravenționale: 2.000,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea subvențiilor de la bugetul de stat, reprezentând 17.849,12 mii lei: 

-Subvenții pentru ajutor încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: 

150,00 mii lei 

-Subvenții pentru finanțarea sănătății: 4.039,50 mii lei 

-Finanțarea programului național de dezvoltare locală: 8.233,94 mii lei 

-Subvenții pentru susținerea proiectelor FEN aferente perioadei 2014-2020: 5.425,68 mii 

lei 

 

Se trece la prezentarea veniturilor din prorietate, reprezentând: 3.967,00 mii lei: 

-Chirii locuințe primărie: 879,00 mii lei 

-Concesiuni terenuri: 512,00 mii lei 

-Închirierei terenuri: 749,00 mii lei 

-Chirii garaje: 458,00 mii lei 

-Chirii spații comerciale piețe: 1.074,00 mii lei 

-Taxă ocupare domeniu public-parcări: 120,00 mii lei 

-Taxă ocupare domeniu public-taxi: 15,00 mii lei 

-Taxă ocupare domeniu public-târgul de mărțișor, târgul de Crăciun ș.a.: 20.00 mii lei 

-Taxă folosire teren expunere benere, ș.a.: 50,00 mii lei 

-Taxă pășunat/arendă: 15,00 mii lei 

-Taxă comerț de întâmpinare și ambulant: 5,00 mii lei 

-Venituri din dividente: 50,00 mii lei 

-Alte venituri din proprietate: 20,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea taxelor și tarifelor pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau desfășurării de activități, reprezentând: 1.426,00 mii lei : 

-Impozit pe spectacole: 10,00 mii lei 

-Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare: 65,00 mii lei 

-Taxe eliberare autorizații trafic: 400,00 mii lei 

-Taxe autorizare construcții: 500,00 mii lei 

-Alte taxe în construcții și urbanism: 63,00 mii lei 

-Taxe Ștrand Vedea, terenuri sport, închiriere biciclete electrice, toaletă publică: 211,00 

mii lei 

-Taxe afișaj în scop de reclamă și publicitate: 164,00 mii lei 



-Alte taxe și tarife: 13,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea sumelor primite de la U.E. –aferente cadrului financiar 2014-

2020, reprezentând 39.918,55 mii lei: 

-Fondul European de Deazvoltare Regională: 37.562,00 mii lei 

-Fondul Social European: 2.356,55 mii lei 

 

Se trece la prezentarea capitolului TOTAL CHELTUIELI 2021, reprezentând 177.722,12 

mii lei, din care suma de 10.625,34 mii lei, excedentul anului 2020: 

-Cheltuieli de funcționare: 104.766.10 mii lei 

-Cheltuieli de dezvoltare: 72.956,02 mii lei 

 

Se trece la prezentarea cheltuielilor cu salarii, reprezentând 46.450, mii lei: 

-Primărie+indemnizații Consiliul local: 11.756,00 mii lei 

-Direcția de Evidență a Persoanelor: 1.069,00 mii lei 

-Direcția Poliția Locală: 3.216,00 mii lei 

-Serviciul Administrația Domeniului Public: 8.650,00 mii lei 

-Direcția de Asistență Socială: 20.469,00 mii lei 

-Club Sportiv Minicipal:690,00  mii lei 

-Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane: 600,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea totalului cheltuielilor materiale, reprezentând 41.889,30 mii lei: 

-Primărie: 17.035,48 mii lei 

-A.D.P.: 7.115,00 mii lei 

-D.A.D: 3.790,00 mii lei 

-Direcția de evidență a persoanelor: 60.00 mii lei 

-Situații de urgență+Protecție civilă: 905,49 mii lei 

-Direcția Poliția Locală: 400,00mii lei 

-C.S.M: 3.600,00 mii lei 

-S.C.T.P.L.P: 300,00 mii lei 

-Învățământ: 8.683,33 mii lei 

 

Se trece la prezentarea totalului cheltuielilor materiale la primărie, reprezentând 

17.035,48 mii lei: 

-Întreținere și funcționare sediu Primărie:2.023,00 mii lei 

-Activități culturale, sportive și de tineret: 1.800,00 mii lei 

-Întreținere și funcționare Club pensionari+Centrul multifuncțional: 500,00 mii lei 

-Asigurări și întreținere locuințe primărie:150,00 mii lei 

-Energie electric și gaze Pieță: 340,00 mii lei 

-Prestări serivicii ecarisaaj: 550,00 mii lei 



-Energie electrică sistem sistem semaforizare și camere video: 70,00 mii lei 

-Evaluări terenuri, ridicări topo și cadastru, certificate și audit energetic, evaluări, 

taxe/avize, investiții, alte cheltuieli de patrimoniu: 2.619,00 mii lei 

-Subvenții A.N.C.P.I pentru cărți funciare : 123,00 mii lei 

-Salubritate – apă pluvială, colectare selectivă și acțiuni mediu: 2.000,00 mii lei 

-Reparații alei, străzi, trotuare, cartiere, marcaje și indicatoare rutiere: 6.860,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea totalului cheltuielilor materiale la A.D.P., reprezentând: 7.115,00 

mii lei: 

-Întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement + DDD: 3.000,00 mii lei 

-Iluminat public: 1.070,00 mii lei 

-Întreținere și funcționare sedii A.D.P.: 1.190,00 mii lei 

-Salubritate: 1.745,00 mii lei 

-Deszăpezire străzi (material antiderapant și închirieri utilaje): 110,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea totalului cheltuielilor materiale la D.A.S, reprezentând 3.790.00 

mii lei: 

-Centrul rezidențial persoane fără adăpost: 420,00 mii lei 

-Cantina de ajutor social: 1.600,00 mii lei 

-Întreținere și funcționare sediu D.A.S.: 250,00 mii lei 

-Creșe: 300,00 mii lei 

-Centrul de zi: 60,00 mii lei 

-Cabinete medicale școlare+Cabinet orodentar: 160,00 mii lei 

-Centrul de vaccinare: 1.000,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea totalului cheltuielilor cu caracter social, reprezentând 1.765,00 mii 

lei: 

-Cheltuieli privind asistența socială: 1.765,80 mii lei 

-Ajutoare de urgență: 400,00 mii lei 

-Ajutoare pentru încălzire: 713,80 mii lei 

-Ajutor financiar bone și violență domestică: 30,00 mii lei 

-Tichete sociale grădinițe: 120,00 mii lei 

-Drepturi copii cu cerințe educaționale speciale: 502,00 mii lei 

 

Se trece la prezentarea surselor de finanțare pentru investiții pe anul 2021, reprezentând 

62.330,68 mii lei: 

-Buget local 2021: 8.752,51 mii lei 

-Buget de stat- finanțare PNDL: 8.233,94 mii lei 

-Proiecte FEN- finanțare BS+UE: 45.344,23 mii lei 

-Excedent an precedent 2020: 10.625,34 mii lei 



Se trece la prezentarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare din 

bugetul local și excedentul anului 2020, reprezentând 72.956,02 mii lei, sume prezentate în  mii 

lei : 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Se trece la prezentarea listei obiectivelor de investiții finanțate prin Compania Națională 

de Investiții – C.N.I. S.A. – 2021: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Se trece la prezentarea listei proiectelor  de investiții propuse pentru finanțare prin A.N.L. 

în anul 2021: 

 

 
 

 

Se trece la prezentarea de lucrări executate în anul 2021 de S.C. A.S.C.E. S.R.L. 

Alexandria, reprezentând 8.337,00 mii lei, sume prezentate in mii lei: 

 

 
 

 

 

 



Dl. primar Victor Drăgușin spune ca a terminat prezentarea bugetului local și așteaptă 

intrebări sau propuneri cu privire la modificarea celor prezentante, precizând ca nu dorește 

dezbaterea unor priorități majore de investiții deoarece a avut un program electoral prezentat 

cetățenilor și dorește sa il ducă la îndeplinire. 

Dl. Badea Marian spune că datorită situației generate de pandemie au fost investiții în 

ceea ce privește achiziția aparatelor pentru dezinfecție în scările de bloc, precum cu și 

dezinfecțiile pe scările de bloc si trotuare și întreabă dacă se vor continua aceste acțiuni și în 

acest an. 

Dl. primar Victor Drăgușin spune că în proiectul bugetului general pentru anul 2021 au 

fost prinse sume pentru dezinfectantul dispersoarelor din scările de bloc și pentru dezinfectarea 

scărilor unde au fost declarate persoane infectate cu noul corona-virus precum și trotuarele 

pietonale respective. Dl. primar precizează ca Administrația Domeniului Public Alexandria este 

autorizat D.D.D. și dispune de aparatura necesară pentru efectuarea acestor servicii. Tot dl. 

primar informează. 

Dl. Badea Marina întreabă dacă vor rămâne în continuare punctele pentru igienizare 

stradală. 

Dl. primar Victor Drăgușin spune ca acele puncte pentru spălatul mainilor vor avea 

caracter permanent. 

Dl. Badea Marian spune că acesta este un lucru foarte bun și precizează că dl. primar are 

o viziune bună în ceea ce privește externalizarea anumitor servicii, precum cel al cantinei pentru 

ajuor social, astfel se crează un confort din punct de vedere sanitar pentru cetățeni. 

Dl. Cioabă Petre spune că dorește să aducă în discuție două probleme importante pentru 

municipalitate, acestea fiind și aducătoare de venituri. Dl. Cioabă Petre spune că trebuie făcut 

ceva în ceea ce privește identificarea și delimitarea locurilor de parcare din centrul civic al 

municipiului, deoarece zilnic între orele 08.00 și 14.00 această zonă este supraaglomerată. Tot dl. 

Cioabă Petre spune că trebuie continuată activitatea privind identificarea și ridicarea 

autoturismelor parcate pe domeniul public care nu sunt utilizate. Deasemenea dl. Cioabă Petre 

spune că a crescut numărul deținătorilor de animale de companie și ar fi oportun identificarea și 

creearea unor spații pentru ca aceștia sa iși plimbe animalele de companie pentru facerea 

nevoilor, astfel să nu mai fie mizerie pe stradă. 

Dl. primar Victor Drăgușin spune ca a notat propunerile făcute și precizează că a primit o 

solicitare de la un tânăr pentru înființarea unui parc de distracții pentru animale, pentru câini în 

special, cu dotări minime necesare animalelor de companie. Tot dl. primar informează că 

deținătorii de animale de companie în municipiul Alexandria au ajuns la un procent de 43% din 

populatia municipiului, preponderent câini și pisici. 

Dl. Cioabă Petre spune că a crescut și numărul de pisici pe străzile municipiului. 

Dl. primar Victor Drăgușin spune ca mai crescut numărul de pisici deoarece a scăzut 

numărul de căini fără stăpâni.  

Tot dl. primar Victor Drăgușin spune că a apărut o altă mare problemă pentru care se 

caută o soluție, respectic creșterea numărului Ciorilor, pentru care s-a avut în vedere și apelarea 



la asociația vânătorilor, dar a fost un procest intentant in acest sens. Deasemenea dl. primar 

Victor Drăgușin spune câ în unele municipii, pentru rezolvarea acestei probleme, s-a apelat la 

închirierea de servicii de Șoimi. 

Dl. Vătămanu Ștefan spune că bugetul propus este unul echilibrat, dar dorește să aducă în 

discuție o problemă referitoare la salubritate, precizând că unele  țări taxează acest serviciu la 

chilogram, spre deosebire de  serviciile practicate de operatorii din România care indiferent de 

cantitatea de gunoi menajer colectată, tariful este același. 

Dl. primar Victor Drăgușin spune că sunt mașini de colectare gunoi cu astfel de cântare, 

dar societatea care administrează acest serviciu nu deține astfel de mașini, precizând că la case ar 

fi foarte de ușor de efectuat serviciul astfel, dar la blocuri ar fi mai complicat. De asemenea dl. 

primar spune că o altă propunere este de a moderniza ghenele de gunoi din oraș, informând că au 

fost deja modernizate trei dintre acestea, cu acces pe bază de cartelă pentru cetățenii care dețin 

contract pentru salubrizare, precizănd că în zonele respective urmează sa fie montate și camere 

video pentru a preveni vandalizarea. Dl. primar Victor Drăgușin spune ca se ia în calcul și 

posibilitatea de a desfășura serviciul de salubrizare printr-o societate proprie, chiar și pentru o 

perioadă mai scurtă de timp. 

Dl. Vătămanu Ștefan spune că dorește ca la nivelul municipiului Alexandria să existe o 

instituție culturală profesionistă și o librărie. 

Dl. primar Victor Drăgușin spune că în fostul Cinematograf Patria, unde va fi Centrul 

multicultural pentru tineri, în acest an se va inființa o librărie modernă, precum și alte activități 

cultural-artistice. De asemenea dl. primar spune că prin asociația TETA, cea care organizează 

festivalul Ideo-Ideis, se dorește să se inființeze, chiar și la nivel de amatori, o echipă de teatru. 

Dl. primar precizează ca până la desfășurarea de activități cultural-artistice a fost mai întâi 

nevoie să se construiască scheletul necesar desfășurării și dezvoltării acestor activități. Tot dl. 

primar spune că în viitorul apropiat se va implementa și digitalizarea în administrația publică, 

ceea ce va însemna reducerea numărului de angajați în pimărie, iar pentru aceștia se va lua în 

calcul mutarea în servicii publice în care are încredere, precum cultură, sport, agrement și 

activități pentru familii și copii. 

Dl. Vătămanu Ștefan spune că ar fi o idee bună ca viitoarea bibliotecă să ofere 

posibilitatea, pe lângă închirierea cărții acasă, să poată închiria pentru lecturat și la sediul 

bibliotecii, eventual să fie o bibliotecă-cafenea cum sunt în marile orașe. 

Dl. primar Victor Drăgușin spune că este o propunere bună și va fi luată în considerare. 

De asemenea dl. primar amintește că în Parcul Pădurea Vedea funcționează o bibliotecă în aer 

liber pentru copii.  

În încheiere dl. primar Victor Drăgușin informează, cu privire la situația generată de 

pandemie, că în acesastă zi rata de infectare în municipiul Alexandria a scăzut sub 4 cazuri la 

mia de locuitori. Tot dl. primar precizează că se va documenta cu privire la calcularea acestei 

rate, deoarece 4 la mie ar presupune un număr estimativ de 200 de persoane infectate, ori în 

listele cu persoanele infectate și carantinate în municipiul Alexandria se regăsesc un număr de 

30-40 de persoane. Tot dl. primar spune că asta presupune că sunt incluși în calcularea ratei de 



infectare toți cetățeni care au domiciliul în municipiul Alexandria, dar locuiesc și sunt carantinați 

în alte zone. De asemenea dl. primar Victor Drăgușin spune că în anul 2020, conform 

certificatelor medicale, au murit 46 de persoane infectate cu noul corona-virus, precizând că în 

anul 2020 nu s-a depășit media anuală a deceselor în municipiul Alexandria. 

Nemaifiind și alte discuții, dl. primar Victor Drăgușin mulțumește pentru participare și 

declară închise lucrările ședinței. 
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