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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.26193/2014 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 primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre 

institutiile publice; 

- prevederile art.104 alin (5) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- avizul conform nr.8826/2014 privind redistribuirea sumelor intre unitatile de invatamant cu 

personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ teritoriale al Inspectoratului Scolar 

Teleorman; 

-adresa nr. 73235/2014 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman, privind 

influenta pe anul 2014 a cotei de 80% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5% din impozitul pe venit. 

Consideratii de ordin economic: 

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

car si la partea de cheltuieli cu suma de 142,20 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de 

hotarare.  

 Pentru sectiunea de functionare propunem majorarea cu suma de 331,15 mii lei ce reprezinta:  



 - titlul II  - bunuri si servicii                  373,15 mii lei 

 - titlul III – dobanzi                                                                  -   82,00 mii lei 

 - titlul VII  - alte transferuri                     40,00 mii lei 

  

 Cheltuielile cu bunurile si serviciile – titlul II se majoreaza cu suma de 373,15 mii lei, din 

care, reparatii unitati de invatamant 30,76 mii lei (Gradinita „I.Creanga”, Scoala nr.6, Scoala nr. 7, 

Liceul Tehnologic nr. 1), examinare medicala obligatorie 20,90 mii lei – Gradinitele nr. 8 si 10, 

Scoala „M.Viteazul”, Liceul Pedagogic „M.Scarlat”, Grup Scolar Agricol „N.Balcescu” autorizatii si 

verificari centrale termice 8,20 mii lei –Gradinita nr. 7, Grup Scolar Agricol „N.Balcescu” , 10,00 

mii lei calculatoare Liceul Pedagogic „M.Scarlat”,  8,92 mii lei, sponsorizari, din care, pentru Liceul 

Tehnologic „N.Balcescu”  1,20 mii lei, Liceul Pedagogic „M.Scarlat” 5,90 mii lei si Municipiul 

Alexandria 2,32 mii lei. De asemenea, se prevede pentru suma de 230,00 mii lei la bunuri si servicii 

pentru acoperirea cheltuielilor legate de consumul de energie electrica pentru sistemul public si 

materiale pentru intretinerea sistemului de iluminat si locuinte. 

 Titlul III – dobazi se reduce cu suma de 82,00 mii lei. 

Titlul VII – alte transferuri  se majoreaza cu suma de 40,00 reprezentand activitati sportive 

ale Clubului Sportiv Scolar (baschet, handbal, volei, fotbal). 

 In baza solicitarii de credite bugetare nr. 445/2014 a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 8 in 

suma de 13,40 mii lei, necesara pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si altor drepturi 

salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile acestora, s-a procedat la solicitare catre 

Inspectoratul Scolar Judetean, de redistribuire a sumelor intre unitatile de invatamant Gradinita cu 

Program Prelungit nr. 8 si Scoala Postliceala Sanitara. Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman a 

transmis avizul conform nr. 8826/2014 pentru efectuarea redistribuirii intre unitati a cheltuielilor cu 

bunuri si servicii confor anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotarare. 

Sectiunea de dezvoltare este prezentata in Nota de fundamentare nr. 26713/2014 a Directiei 

Tehnic Investitii. 

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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