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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. 15109/18.06.2021 al Primarului Municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 15110/18.06.2021 al Direcţiei Economice; 

- nota de fundamentare nr. 15111/18.06.2021 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, art. 34, alin. (2) și ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 15^3 din O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și 

autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finananțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de 

gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, cu modificările si completările 

ulterioare,  

 - prevederile art. 31^1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu cu modificările si 

completările ulterioare,  

 - prevederile H.G. nr. 533/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea financiară a 

liceelor tehnologice cu cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, 

- 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 640,20  

mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5 si 6 care fac parte integrantă 

din prezenta  hotărâre. 

 Art. 2.  Se aprobă  rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii, cu suma de 523,00  mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform 

anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

 Art. 3.  Se aprobă utilizarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local a sumei 

de 520,00 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli urgente apărute în cursul exercițiui bugetar. 

Art. 4. 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. 
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