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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al 

Municipiului Alexandria pe anul 2018 

  

 

 

In conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria 

pe anul 2018 cu suma de 4.134,84 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli. 

Precizez ca la fundamentarea bugetului s-a avut in vedere prevederile Hotararii Guvernului 

nr.431/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, 

prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alexandria judetul Teleorman. 

 De asemenea s-a tinut cont si prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ce specifica „Donaţiile şi 

sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai 

după încasarea lor”. S-a tinut cont si de prevederile art. 29 din legea mai sus mentionata, ce prevede 

ca „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în 

secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”. 

 In vederea acoperirii unor cheltuieli urgente si neprevazute propun utilizarea din fondul de 

rezerva a sumei de 1.025,24mii lei din care 1.000,00 mii lei pentru finantarea Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria, in conformitate cu prevederile art. 36, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Propunerea de rectificare a bugetului Municipiului Alexandria este oportuna, legala si 

necesara. 

 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

urmatorul proiect de hotarare: „Proiect de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local 

al municipiului Alexandria pe anul 2018".  

Directia Economica va intocmi raportul de specialitate, iar Directia Tehnic Investitii va 

intocmi nota de fundamentare pe care le vor sustine in fata comisiilor de specialitate, spre avizare. 

 Proiectul de hotarare insotit de intraga documentatie va fi prezentat spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

P R I M A R, 

 

V I C T O R   D R A G U S I N 


