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

al Municipiului Alexandria pe anul 2014 
 

 
Prin expunerea de motive nr.7891/2014 Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2014. 

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.”  

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: 
Bugetul  local general al municipiului Alexandria se majoreaza la partea de venituri cu 

suma de 335,24 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare. 
 De asemenea propunem majorarea la partea cheltuieli cu suma de 335,24 mii lei, conform 
anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.  
 Pentru sectiunea de functionare propunem reducerea cu suma de 1.255,90 mii lei ce 
reprezinta:  
  
 - titlul II   – bunuri si servicii                                                       60,10 mii lei, 
  - titlul V  - fonduri de rezerva       -1.420,00 mii lei 
 - titlul VII – alte transferuri                      104,00 mii lei 
   
 Cheltuielile cu bunurile si serviciile – titlul II se majoreaza cu suma de 60,10 mii lei din care: 

- 60,10 cheltuieli cu bunuri si servicii  invatamant, primarie,  dezvoltare publica, reparatii 
patuturi – Gradinita nr. 7, calculatoare – Gradinita nr. 8,  expertiza audit energetic – gradinita „I. 
Creanga”,  racordari apa, canal, energie electrica la Adapostul pentru caini, publicitate concurs 
„Alexandria peste 50 de ani”. 

Titlul V – fonduri de rezerva – se reduce cu suma de 1.420,00mii lei pentru acoperirea unor 
cheltuieli neprevazute. 



 Titlul VII – alte transferuri, 104,00 mii lei pentru cheltuieli privind activitati culturale si 
sportive, handbal, Biserica Adventista, Catedrala „Sf.Alexandru”, cotizatie pentru „Asociatia 
Municipiilor din Romania. 
    
 Pentru sectiunea de dezvoltare propunem rectificarea cu suma de 1.591,14,00 mii lei, astfel: 

- titlul XII – active nefinanciare (active fixe) in suma de 1.591,14 mii lei  
 
Bugetul de venituri proprii propunem a se rectifica cu suma totala de 5,00 mii lei in urma 

solicitarilor primite de la Liceul Tehnologic nr. 1. 
Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale iar echilibrul 

bugetar nu se schimba, iar aceste modificări s-au făcut in conformitate cu prevederile art. 19, alin. 
(2), din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, modificata si completata, propunem spre 
dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreuna cu întreaga documentaţie, Consiliului 
local al municipiului Alexandria. 
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