ROMANIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Priveşte: Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2012

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa ordinara, având in
vedere:
- expunerea de motive nr. 29068/2012 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul nr. 29069/2012 al Direcţiei Buget, Taxe si Impozite;
- nota de fundamentare nr. 29101/2012 a Directiei Tehnic Investitii;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;
- adresa nr. 26654/2012 a D.G.F.P. Teleorman privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal
aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrative-teritoriale;
- adresa nr. 26656/2012 a D.G.F.P. Teleorman privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoare adaugata din unele venituri ale ale bugetului de stat;
- adresa nr. 27036/2012 a D.G.F.P. Teleorman privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal
aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrative-teritoriale;
- adresa nr. 13687/2012 a Consiliului Judetean Teleorman privind diminuarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor;
- prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 50, alin. (2) litera a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2). lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „a” si ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria, cu suma de -1.410,92 mii
lei, atât la venituri cat si la cheltuieli, conform anexelor 1,2,3 si 4 care fac parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisa Institutiei Prefectului
Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Buget Finanţe,
Taxe si Impozite, Directiei Tehnic Investitii, pentru cunoaştere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
IULIANA STANCU

Alexandria
Nr. 138 din 21 decembrie 2012

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Jr. IULIAN PURCARU

