
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți 
pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în ședința extraordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 18860/27.08.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 18861/27.08.2020 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 18862/27.08.2020 a Directiei 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 și art. 58, alin 1 lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 și 2 din O.U.G. nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru 

alocarea de fonduri externe nerambursabile  necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor 
didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-
2;

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” si alin. (4), lit. ”a” din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si (3) lit. „a” si ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G.  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți pentru anul 
2020 în sumă de 1.219,72 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, conform anexelor 1, 2 și 3
care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2. Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria la secțiunea de 
dezvoltare cu suma de 1.219,72 mii lei, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din 
prezenta  hotărâre.

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 Investitii - Biroul Investiții Fonduri 
cu Finanțare Internă pentru cunoaştere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

MARIAN DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU  

Alexandria
Nr. 262 din 28 august 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 18860 din 27.08.2020 

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea utilizării excedentului  Municipiului Alexandria din anii precedenți
pentru anul 2020

Potrivit art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, excedentul din anii precedenți poate fi utilizat și pentru finanțarea unor 
investiții din competența administrației publice locale.

Analizând disponibilitățile existente la această dată din excedentul bugetului local din anii 
precedenți, propun utilizarea sumei de 1.219,72 mii lei pentru achiziția de tehnică de calcul –
echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar, conform O.U.G. nr. 144 din 24 august 2020 
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile  necesare desfăşurării în 
condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului 
de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2.

Propunerea este necesară, oportună și legală, fiind în conformitate cu prevederile art. 58, alin 
1, lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare.

Urmare a prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, propun următorul proiect de Hotărâre: „Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea 
utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți, pentru anul 2020". 

Direcția Economică va întocmi raportul de specialitate, iar Direcția Tehnic Investiții - Biroul 
investiții fonduri cu finanțare internă va întocmi nota de fundamentare pe care le vor susține în fața 
comisiilor de specialitate, spre avizare.

După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, 
proiectul de Hotărâre însoțit de referatul de aprobare al primarului Municipiului Alexandria va fi 
prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR  DRĂGUȘIN



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 18861 din 27.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
Privește: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți

pentru anul 2020

Prin referatul de aprobare nr. 18860/2020 Primarul Municipiului Alexandria, propune 
elaborarea unui Proiect de Hotărâre cu privire la utilizarea excedentului  Municipiului Alexandria din 
anii precedenți pentru anul 2020.

1. Necesitatea si oportunitatea
Potrivit art. 58, alin. 1, lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

modificată și completată, se specifică urmatoarele:
La alin. 1: ”Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe 

cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul 
de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul 
financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”.

2. Legalitatea
Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform urmatoarelor acte normative:
- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile și 

completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului 
şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Consideratii de ordin economic
La sfârșitul anului 2020 contul de excedent al bugetului local a fost în sumă de 7.965,09 mii 

lei. Prin H.C.L. nr. 1 din 23 ianuarie 2020 a fost aprobată spre utilizare  suma de  6.745,37 mii lei.
Diferenta rămasă neutilizată la această dată în sumă de 1.219,72 mii lei este propusă spre 

utilizare pentru achiziția de tehnică de calcul – echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar
conform Notei de fundamentare nr. 18862/2020 a Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă.

Se rectifică bugetului local al Municipiului Alexandria la secțiunea de dezvoltare, Cap. 65 
ÎNVĂȚĂMÂNT, Titlul XIII - active nefinanciare cu suma de 1.219,72 mii lei, conform anexelor 1, 2 
și 3 care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Proiectului de Hotărâre împreună cu întreaga documentație cu privire la utilizarea excedentului 
din anii precedenti pentru anul 2020 este necesară, oportună și legală și se va supune spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU
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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII Aprob,
BIROU INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA PRIMAR
Nr.18862/27.08.2020 Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2020
(rectificare luna august 2020)

Cap. 65 – INVATAMANT
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020

-Tehnica de calcul (echipament IT mobil de tip tableta pentru uz scolar)-1054 buc;

Avand in vedere solicitarea nr.18547/25.08.2020, a compartimentului monitorizare unitati de 
invatamant din cadrul Directiei economice,  tinand cont de OUG nr.144/24.08.2020 privind unele masuri 
pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a 
activitatilor didactice aferente anuli scoalr 2020-2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus 
SARS-Cov-2 , este necesara achizitionarea unor echipamente IT mobil de tip tableta pentru uz scolar
inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet cu trafic nelimitat pentru o perioadă de minim 24 de 
luni.

O prima masura din OUG nr.144/24.08.2020 se refera  la asigurarea accesului elevilor la procesul 
de invatare in mediul on-line.In acest sens masura are in vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile 
din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scoalre astfel incat orele de pregatire din timpul 
activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu 
profesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-
2, fapt care ar pune in pericol desfasurarea in conditii normale a tuturor activitatilor didactice necesare 
procesului de invatamant.

In urma verificarilor facute de unitatile de invatamant a rezultat un numar de 1054 de elevi care nu 
au posibilitatea de a achizitiona dispozitivele si serviciile necesare pentru asigurarea accesului la 
procesul de invatare in mediu online.

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 1.219.720,00 lei.

SEF BIROU,
Andreea UNTESU

Intocmit,
Mihaela IVAN                              
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