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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.12708/2014 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.” De asemnea rectificare are la baza si prevederile art. 5, alin. (2) „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: 
- adresa nr. 32233/2014 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman, privind 

modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

- adresa nr. 32234/2014 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman, privind 
modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

- 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; 
 -    O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 
incasare si utilizare a fondurilor banesti primate sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre 
institutiile publice; 

 

3. Consideratii de ordin economic: 
Bugetul  local general al municipiului Alexandria se majoreaza la partea de venituri cu 

suma de 110,56 mii lei, conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotarare. 
 De asemenea propunem majorarea la partea cheltuieli cu suma de 110,56 mii lei, conform 
anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.  
 Pentru sectiunea de functionare propunem majorarea cu suma de 731,55 mii lei ce reprezinta:  
  
 - titlul I   - cheltuieli de personal                                                 17,00 mii lei 



 - titlul II  - bunuri si servicii                                                       404,55 mii lei, 
  - titlul VII  - alte transferuri            290,00 mii lei 
 Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 17,00 mii lei in vederea platii cheltuielilor 
cu naveta profesorilor. 
 Cheltuielile cu bunurile si serviciile – titlul II se majoreaza cu suma 404,55 mii lei 
reprezentand avize si autorizatii de securitate la incendii pentru sediu si spatii comerciale piata, 
stingatoare, furtune, hidranti pentru spatii comerciale piata, reparatii cabinet medical  de la Gradinita 
nr. 5, materiale inlocuire retea iluminat public pentru strazile Dunarii si Bucuresti, dezinsectie si 
deratizare, mobilier scolar Gradinita nr. 10, Liceul „C. Noica”, reparatii curente Gradinita 
„I.Creanga”, Liceul „C. Noica”, medicamente Gradinita „I.Creanga”. De asemenea la titlul II sunt 
cuprinse si sponsorizari pentru Liceul „Pedagogic „M.Scarlat”- 4,90 lei, Liceul Tehnologic 
„N.Balcescu” – 2,55 lei, Liceul Teoretic „Al.I. Cuza” – 0,50 lei si Municipiul Alexandria – 5,00 lei.  

Titlul VII – alte transferuri –se majoreaza cu suma de 290,00 mii lei pentru reparatii la 
Parohiile „Sfintii Imparati Constantin si Elena”, ”Sfantul Nicolae, ”Sfanta Adormire a Maicii 
Domnului” si pentru activitati sportive. 
 Pentru sectiunea de dezvoltare propunem rectificarea cu suma de - 600,99 mii lei, astfel: 

- titlul XII – active nefinanciare (active fixe) in suma de – 600,99 mii lei – conform Notei 
de fundamentare nr.12707/2014. 

 Avand in vedere adresele nr.32233,32234/2014 ale Administratiei Judetene a Finantelor 
Publice Teleorman propunem modificarea de alocatii bugetare intre trimestre in conformitate cu 
aneza nr. 1 la prezentul proiect de hotarare. 

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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