
Judetul Teleorman          Anexa nr.  1     la H.C.L.

Municipiul Alexandria             nr. 288 din  25.09.  2019

Consiliul Local

                                                                                                                                   S I T U A T I A

                                                                           privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019

mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INITIAL            

2019

INFLUENTE              

+/-

 PLAN  FINAL            

2019

VENITURI  TOTAL, din care: 115.921,11 17,60 115.938,71

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile, din care: 85,60 17,60 103,20

    -Donatii si sponsorizari 85,60 17,60 103,20

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -12.447,42 220,00 -12.227,42

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 12.447,42 -220,00 12.227,42

Subventii de la alte administratii, din care: 351,27 -150,00 201,27

    -Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 150,00 -150,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat, din care: 29.025,64 1.587,07 30.612,71

    -Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 236,03 1.587,07 1.823,10

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-

2020, din care: 3.148,94 -1.437,07 1.711,87

    -Fondul European de Dezvoltare Regională 3.130,35 -1.437,07 1.693,28

         -Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0,00 150,00 150,00

         -Prefinanţare 1.587,07 -1.587,07 0,00

CHELTUIELI  TOTAL, din care: 127.243,82 17,60 127.261,42

Autoritati publice si actiuni externe, din care: 11.763,63 34,00 11.797,63

    - active nefinanciare 852,35 34,00 886,35

Invatamant , din care: 37.696,70 0,41 37.697,11

    - active nefinanciare 30.823,57 0,41 30.823,98

Cultura, recreere si religie, din care: 9.083,89 77,60 9.161,49

    - bunuri si servicii 3.433,90 17,60 3.451,50

    - active nefinanciare 1.678,99 60,00 1.738,99

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, din care: 29.647,92 -355,41 29.292,51

    - bunuri si servicii 4.368,23 70,00 4.438,23

    - active nefinanciare 8.784,47 -425,41 8.359,06

Transporturi din care: 10.449,62 261,00 10.710,62

    - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 2.087,07 150,00 2.237,07

    - active nefinanciare 5.060,55 111,00 5.171,55



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INITIAL            

2019

INFLUENTE              

+/-

 PLAN  FINAL            

2019

VENITURI  DE FUNCTIONARE TOTAL, din care: 74.461,05 87,60 74.548,65

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile, din care: -12.361,82 237,60 -12.124,22

    -Donatii si sponsorizari 85,60 17,60 103,20

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -12.447,42 220,00 -12.227,42

Subventii de la alte administratii, din care: 351,27 -150,00 201,27

    -Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 150,00 -150,00 0,00

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE TOTAL, din care: 74.461,05 87,60 74.548,65

Cultura, recreere si religie, din care: 7.404,90 17,60 7.422,50

    - bunuri si servicii 3.433,90 17,60 3.451,50

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, din care: 17.509,98 70,00 17.579,98

    - bunuri si servicii 4.368,23 70,00 4.438,23

VENITURI  DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 41.460,06 -70,00 41.390,06

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile, din care: 12.447,42 -220,00 12.227,42

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 12.447,42 -220,00 12.227,42

Subventii de la bugetul de stat, din care: 24.998,64 1.587,07 26.585,71

    -Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 236,03 1.587,07 1.823,10

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-

2020, din care: 3.148,94 -1.437,07 1.711,87

    -Fondul European de Dezvoltare Regională 3.130,35 -1.437,07 1.693,28

         -Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0,00 150,00 150,00

         -Prefinanţare 1.587,07 -1.587,07 0,00

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 52.782,77 -70,00 52.712,77

Autoritati publice si actiuni externe, din care: 852,35 34,00 886,35

    - active nefinanciare 852,35 34,00 886,35

Invatamant , din care: 30.845,87 0,41 30.846,28

    - active nefinanciare 30.823,57 0,41 30.823,98

Cultura, recreere si religie, din care: 1.678,99 60,00 1.738,99

    - active nefinanciare 1.678,99 60,00 1.738,99

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, din care: 12.137,94 -425,41 11.712,53

    - active nefinanciare 8.784,47 -425,41 8.359,06

Transporturi din care: 7.147,62 261,00 7.408,62

    - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 2.087,07 150,00 2.237,07

    - active nefinanciare 5.060,55 111,00 5.171,55

                                                                                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                                                         CONSILIER,

                                                                                                                               BOGDAN ALIN DONCEA 


