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H O T A R A R E 

  

 Priveşte: Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2017 

  

 

            Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa ordinara,  

având in vedere: 

- expunerea de motive nr.10491/19.04.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul nr. 10492/19.04.2017 al Direcţiei Buget, Taxe si Impozite; 

- nota de fundamentare nr.10493/2017 a Directiei Tehnic Investitii; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;  

 - adresa nr. 3392/27.03.2017 a  Consiliului Judetean Teleorman, privind alocarea de fonduri 

pentru finantarea centrlor de zi pentru protectia copilului; 

 - prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de 

catre institutiile publice; 

 - prevederile art. 5, alin. (2), art. 19, alin. (2) si ale art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art.36, alin (1) 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 130,55 

mii lei, atât la venituri cat si la cheltuieli, conform anexelor nr. 1,2,3,4,5 si 6 care fac parte integranta 

din prezenta  hotărâre. 

 Art.2. Se aproba utilizarea din fondul de rezerva  bugetara la dispozitia autoritatilor locale a 

sumei de 174,23 mii lei. 

Art.3.  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. 
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