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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.32.830/11.12.2017  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: 

 -adresa nr. T1374/12.11.2017 a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman 

privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata; 

 -adresa nr. T1416/08.12.2017 a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman 

privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 -adresa nr. T1474/15.12.2017 a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman 

privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata; 

- 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 reduce atat la partea de venituri cat si 

la partea de cheltuieli cu suma de 104,10 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de 

hotarare.  

 Veniturile se reduc cu suma totala de 104,10 mii lei astfel: se majoreaza cu suma de 9,00 mii 

lei la „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” 

cu suma de 1.960,00 mii lei la „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului 

Bucureşti”si se reduce cu suma totala de 2.064,10 mii lei la „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, „Amenzi, penalitati si confiscari” si „Subventii 

de la bugetul de stat”. 



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

de 119,40 mii lei.  

 Cheltuielile de personal se reduc cu suma de 172,00 mii lei. 

 Cheltuielile cu bunurile si serviciile propun a se majora cu  suma de 52,60 mii lei  la 

capitolele „Autoritati publice si actiuni externe”, „Invatamant”, „Locuinte, servicii si dezvoltare 

publica”. 

Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu suma de 15,30 mii lei. Propunerile pentru  majorarea 

activelor nefinanciare sunt prezentate in Nota de fundamentare nr. 32832/11.12.2017 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. 

 

 

 

             Directia Buget Finante, Taxe si Impozite 

 

DIRECTOR, 

              HARITINA GAFENCU 


