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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.14970/2014 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: 
- 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; 

- adresa nr. 40901/2014 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman, privind 
repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

- adresa nr. 43260/2014 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman, privind 
repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

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

suma de 22,59 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare. 
 De asemenea propunem majorarea la partea cheltuieli cu suma de 22,59 mii lei, conform 
anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotarare.  
 Pentru sectiunea de functionare propunem majorarea cu suma de 1,59 mii lei ce reprezinta:  
 - titlul I   - cheltuieli de personal            1.403,55 mii lei 
 - titlul II  - bunuri si servicii          82,30 mii lei 
 - titlul VI - transferuri intre unitati ale administratiei publice    
locale                - 1.500,85 mii lei 



 - titlul VII - alte transferuri                                   29,02 mii lei                   
  - titlul XVII  - plati efectuate in anii precedenti si  
recuperate in anul curent               - 12,43 mii lei 
 Titlul cheltuieli de personal se majoreaza cu suma de 1.403,55 mii lei datorita reorganizarii 
Politiei Locale Alexandria, in conformitate cu H.C.L. nr. 183/29.05.2014 de aprobare a 
organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Alexandria, concomitent cu retragerea diferentei rezultate dintre planul 
anual si platile efectuate pana la acesta data la titlul cheltuieli de personal din "Bugetul institutiilor 
publice si activitatilor finantate integral sau partial, din venituri proprii pe anul 2014". Fondul 
cheltuielilor de personal nu se modifica. 
 Cheltuielile cu bunurile si serviciile – titlul II se majoreaza cu suma de 82,30 mii lei din care 
plata la bugetul de stat a sumei de -20.019 lei de Liceul Tehnologic „N.Balcescu”. De asemenea la 
titlul II sunt cuprinse si sponsorizari pentru Liceul Tehnologic „N.Balcescu” in suma de 3,69 mii lei 
si 97,30 mii lei cheltuieli materiale transferate prin reorganizarea Politiei Locale Alexandria.  
 Titlul VI – transferuri intre unitati ale administratiei publice locale se reduce cu suma 
de1.500,85 mii lei prin reorganizarea politiei locale Alexandria. 

Titlul VII – alte transferuri reprezentand plata la bugetul de stat a sumei de 20.019 lei de 
Liceul Tehnologic „N.Balcescu” si 9,00 mii lei pentru Clubul Municipal de Sah Teleorman. 
 Titlul XVII  - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent  in suma de         
-12,43 mii lei. 

 
 Sectiunea de dezvoltare este prezentata in Nota de fundamentare nr. 

14969/18.06.2014. 
Bugetul de venituri proprii propunem a se rectifica cu suma totala de 58,00  mii lei in urma 

solicitarii primite de la Colegiul National Al.D. Ghica si a reorganizarii Politiei Locale Alexandria. 
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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