ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţă de ordinară,
având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 12283/17.05.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 12284/17.05.2021 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 12285/17.05.2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții
Fonduri cu Finanțare Internă;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului
Alexandria;
- prevederile art. 19, alin. (2), art.29 și ale art.36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2) lit. „b”, și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G.
nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria, cu suma de 1.064,47
mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă utilizarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local a sumei
de 480,00 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli urgente apărute în cursul exercițiui bugetar.
Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi
transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice și Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri
cu Finanțare Internă pentru cunoaştere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IONELA CORNELIA ENE

ALEXANDRIA
Nr. 117 din 27 mai 2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 12283 din 17.05.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
Municipiului Alexandria pe anul 2021

În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului
Alexandria pe anul 2021 cu suma de 1.064,47,00 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.
Precizez că la rectificarea bugetului s-au avut în vedere urmatoarele prevederi din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și anume:
- art. 29 „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”,
- art. 36 Fondul de rezervă bugetară „se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de
credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar”.
Propunerea de rectificare a bugetului local al Municipiului Alexandria este oportună, legală și
necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre:
„Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021".
Directia Economică va întocmi Raportul de specialitate și Direcţia Tehnic Investiții – Biroul
Investiții Fonduri cu Finanțare Internă va întocmi Nota de fundamentare pe care le vor susţine în
fața Comisiilor de specialitate, spre avizare.
Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 12284 din 17.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local
al Municipiului Alexandria pe anul 2021
Prin referatul de aprobare nr. 12283 din 17.05.2021 Primarul Municipiului Alexandria,
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului
Alexandria pe anul 2021.
1. Necesitatea si oportunitatea
Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.”
La rectificarea bugetului s-au avut în vedere urmatoarele prevederi din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și anume:
- art. 29 „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”,
- art. 36 Fondul de rezervă bugetară „se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de
credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar”.
2. Legalitatea
Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor
acte normative și documente:
- art. 19, alin. (2), art. 29 și ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
3. Considerații de ordin economic
Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la
partea de cheltuieli cu suma de 1.064,470 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de
hotărâre.
Veniturile totale ale bugetul local se majorează astfel:
- 2,54 mii lei la „Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri”,
- 34,72 mii lei la „Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului”,
- 347,21 mii lei la „Venituri din vînzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului
sau al unităților administrativ-teritoriale”,
- 680,00 mii lei la „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătații”.
Cheltuielile de funcţionare se majorează cu suma de 299,93 mii lei dupa cum urmează:

- Titlul II Bunuri si servicii, pe total buget, se majorează cu suma de 810,19 mii lei
reprezentand: reparații la Gradinița PP nr. 4 pentru sistemul de detecție incendiu, lucrari
suplimentare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendii la Gradinița PP nr. 4 și Școala
Gimanazială „Al. Colfescu”, extindere rețea intenet prin cablu UTP la Ferma Didactică a Liceului
Tehnologic „N. Balcescu”, refacerea parțială a rețelei de monitorizare video la Liceul Tehnologic
„C. Noica” si Liceul Tehnologic nr.1. Se suplimentează cu suma de 680,00 mii lei la Centrul de
vaccinare pentru plata salariilor personalului implicat în activitatea de vaccinare și pentru plata
furnizorilor de servicii medicale pentru trei fluxuri de vaccinare. Alte cheltuieli materiale
reprezentând reparații locuințe pentru acoperiș la blocurile S1, S2 și S3, repații hidroizolație la
blocurile 106, B1, B8 și reparatii finisaje exterioare la blocul social, acțiuni de
informare/conștientizare a cetățenilor privind colectarea selectivă a deseurilor și importanța
protejării mediului cu impact direct asupra sănătății populației precum și desfășurarea campaniilor
de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
- Titlul IX Asistenta sociala se majoreaza cu suma de 3,36 mii lei, suma necesara pentru
sprijin educaţional pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă
la Conegiul Național Pedagogic „M. Scarlat”.
- Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cu suma de -33,62
mii lei (cu semnul -);
- Titlul V Fondul de rezerva bugetara se diminuează cu suma de -480,00 mii lei pentru
finanțarea unor cheltuieli neprevăzute.
Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 764,54 mii lei astfel:
- Titlul XII Active nefinanciare se majorează cu suma de 284,54 mii lei conform Notei de
fundamentare nr. 12285/2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare
Internă și anexelor nr. 2, 3, 4 și 5 la prezentul proiect de hotarâre.
- Titlul XIV Active financiare cu suma de 480,00 mii lei reprezentand majorare capital social
pentru societățile comerciale SC Parc Industrial SRL și SC A.S.C.E. SRL.
Luând in considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune si legale, iar echilibrul
bugetar nu se schimbă și aceste modificări s-au făcut în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2),
din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga
documentaţie, Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU
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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
BIROUL INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA

Nr.12285/ 17.05.2021

Aprob,
PRIMAR
Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții
cu finanțare parțială sau integrala din bugetul local in anul 2021
(rectificare luna mai 2021)

Cap. 51. –AUTORITĂTI PUBLICE
C.- Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
3. Platforma de comunicare on-line (suport tehnic)
În contextul pandemiei și fiind in imposibilitatea de interacționare față in față a cetățenilor cu autoritatea
publică, se propune crearea unei platforme de comunicare socială on-line care să ofere informații,
programe educative și programe culturale pentru cetățenii Municipiului Alexandria, atât sub formă de
emisie live-streaming, cât si sub formă de arhivă și programe care pot fi accesate oricând, indiferent de
ora de difuzare.Programele vor putea fi accesate pe site-ul de socializare al primăriei Municipiului
Alexandria.
Astfel pentru anul 2021 este necesară o alocație de 79.950,00 lei

Cap. 65 – INVĂTĂMÂNT
C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
33.Grup eletrogen 20KVA Scoala gimnaziala Al.Colfescu
Având în vedere solicitarea unității de invățământ nr.1015/10.05.2021 și in urma efectuării recepției la
terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții "Modernizare si reabilitare clădire Școala Gimnazială
Alexandru Colfescu", s-a constatat necesitatea achiziționării unui grup electrogen in vederea
conformării la condițiile impuse de ISU, pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.
Astfel pentru anul 2021 este necesară o alocație de 33.090,00 lei
Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ SI LOCUINȚE
C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
26.Stație pentru operare sisteme supraveghere dispecerat
In vederea asigurării bunei desfasurări a activității autorității publice, este necesară achiziția unei stații
de lucru operator cu două monitoare de 28" pentru sistemele de supraveghere cu instalare și
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configurare în sistem, deoarece stația de lucru existentă funcționează defectuos, si nu dispune de
resursele necesare pentru aplicațiile dispeceratului.
Astfel pentru anul 2021 este necesară o alocație de 17.850,00 lei

Birou Investiții Fonduri cu Finanțare Interna
Andreea UNTEȘU

Intocmit,
Mihaela IVAN
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