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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 la proiectul de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind bugetul local al Municipiul 

Alexandria  pe anul 2016 

 

 Prin expunerea de motive nr. 38187/2016 Primarul Municipiului Alexandria, propune elaborarea unui 

proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul 

Alexandria  pe anul 2016 si de asemenea redistribuirea  sumelor intre unitati de invatamant cu 

personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale, in cadrul bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2016. 

1.Necesitatea si oportunitatea 

In conformitate cu art. 82 alin.1 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

bugetul local se poate majora cu sumele aprobate prin hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva 

bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau 

retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii 

executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările 

respective, ale Dispozitiilor Primarului nr. 2619 din 05.12.2016 si respective 2681 din 13.12.2016 privind 

majorarea respectiv diminuarea bugetului Municipiul Alexandria, cu sume din cotele defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului 

Bucuresti si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale. 

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 completarile 

ulterioare;  

     - Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 2619 din 05.12.2016 privind majorarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016; 

 - Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 2681 din 13.12.2016 privind reducerea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016; 

 - prevederile art.5 alin.(4) si (5) ale Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din 

T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-prevederile art. 82 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 -   adresele nr. 14850/13.12.2016  si 14859/13.12.2016 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman 

privind avizul conform pentru redistribuirea sumelor la cheltuieli materilale si bunuri si servicii intre unitatile 

de invatamant. 

3.Consideratii de ordin economic: 

Avand in vedere adresele nr. 3115/2016  si T 1298 ale Administratiei Judetene a Finantelor Publice 

Teleorman, privind influenta pe anul 2016 a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 



descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti si a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in baza articolui 82 alin.1 din 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, la intocmirea 

dispozitiei de majorare a bugetului local al Municipiului Alexandria, urmand ca la prima sedinta a autoritatii 

publice deliberative sa se valideze modificarile respective. 

 Precizez ca la fundamentarea proiectului de hotarare s-au avut in vedere prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură 

din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

elev/preşcolar, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile art.5 alin.(4) si (5) ale Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea 

finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume 

defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun redistribuirea sumelor la titlul bunuri si servicii. Cu adresele 37673/12.12.2016 

si 37674/12.12.2016 Municipiul Alexandria a solicitat Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman avizul 

conform pentru redistribuirea sumelor la cheltuieli de personal si bunuri si servicii intre unitatile de 

invatamant. In urma solicitarii, Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman a transmis adresele nr. 

14850/13.12.2016  si 14859/13.12.2016 avizand conform redistribuirea de sume intre unitati pentru buna 

functionare a procesului de invatamant. 

 Luand in considerare ca cele prezentate sunt legale, oportune si necesare, s-a intocmit proiectul de 

hotarare cu privire la validarea modificarilor privind bugetului local al Municipiul Alexandria  pe anul 2016, 

care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria. 
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