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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local 

al Municipiului Alexandria pe anul 2017 

 

 

 

Prin expunerea de motive nr.30897/16.11.2017  Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului 

Alexandria pe anul 2017. 

 

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; 

-    prevederile 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; 

  

 3. Consideratii de ordin economic: 

 Bugetul  local general al municipiului Alexandria se reduce atat la partea de venituri cat si 

la partea de cheltuieli cu suma de 774,71 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de 

hotarare.  

 Veniturile se reduc cu suma de 774,71 mii lei astfel: se majoreaza cu suma de 13,77 mii lei la 

„donatii si sponsorizari” si se reduce cu suma de 788,48 mii lei la „Venituri din amenzi si alte 

sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale”. 

 Pentru sectiunea de functionare, atat la venituri cat si la cheltuieli propun reducerea cu suma 

de 1.448,86 mii lei.  

 Cheltuielile de personal se reduc cu suma de 584,30 mii lei. 

 Cheltuielile cu bunurile si serviciile propun reducerea cu  suma de 718,72 mii lei  la 

capitolele „Alte servicii publice generale”, „Ordine publica si siguranta nationala”, „Asigurari si 

asistenta sociala” si „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” si majorarea la capitolele 

„Invatamant”, „Cultura, recreere si religie” si „Transporturi”. 

 Cu suma de 50,00 mii lei se propune majorarea titlului „alte transferuri” reprezentand 

cheltuieli pentru activitati  sportive. 



 Cu suma de 230,00 mii lei se propune reducerea titlului „dobanzi”. 

 La capitolul „Invatamant”  se suplimenteaza la cheltuieli de personal cu suma de 0,70 mii lei 

reprezentand naveta profesorilor pentru Gradinita cu Program Prelungit nr. 7, la bunuri si servicii cu 

49,54 mii lei reprezentand reparatii curente, truse medicale, servicii de medicina muncii  pentru 

Scoala Gimnaziala „Al.Colfescu” si aviz tehnic de racordare la energie electrica  pentru Liceul 

Tehnologic nr. 1. De asemenea se suplimenteaza cu suma de 0,11 mii lei burse pentru Scoala 

Gimnaziala nr. 5 si cu 0,58 mii lei asistenta sociala pentru copii cu cerinte educationale speciale 

pentru Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare” si Liceul Tehnologic nr. 1. 

 Se majoreaza cu 35,00 mii lei gratuitati pentru transportul public de calatori pentru anumite 

categorii de persoane in conformitate cu HCL nr. 272/25.09.2015. 

Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu suma de 674,15 mii lei. Propunerile pentru  

majorarea activelor nefinanciare sunt prezentate in Nota de fundamentare nr. 28464/20.10.2017 a 

Directiei Tehnic Investitii.  

Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale iar echilibrul 

bugetar nu se schimba si  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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