
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţă de ȋndată, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 19754/07.09.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 19755/07.09.2020 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 19756/07.09.2020 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul investiții fonduri cu finanțare 

internă;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- adresa nr. T 801/20.07.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind modificarea 

repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;
- adresa nr. T 918/17.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind modificarea 

repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;
- adresa nr. T 965/24.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind modificarea 

repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;
- adresa nr. T 996/27.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind modificarea 

repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;
- adresa nr. T 956/24.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind modificarea 

valoarea influentelor pe anul 2020 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;
- Hotararea nr. 6251/18.08.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, pentru modificarea art. 2 din 

Hotararea nr. 4618/20.10.2015, modificata prin Hotararile nr. 5178/20.09.2017, nr. 5534/01.11.2018, nr. 5814/22.08.2019 
si nr. 6029/22.01.2020;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 533/2020 privind susţinerea financiară  a liceelor tehnologice cu profil 
preponderent agricol  de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- preverile Ordonanţei de Urgenţă nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,  
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

- prevederile art. 19, alin. (2) si ale art.29 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 1.162,95 mii lei atât la 
venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, si 5 care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2. 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,       CONTRASEMNEAZĂ,      
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

MARIAN DRAGOŞ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 264 din 10 septembrie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 19755 din 07.09.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
Municipiului Alexandria pe anul 2020

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 2020 cu suma de 1.162,95 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

S-au avut in vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, adresele nr. T 801/20.07.2020, T 918/17.08.2020, 
T 965/24.08.2020, T 996/27.08.2020 ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman, 
privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată si 
adresa nr. T 956/24.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman privind 
valoarea influentelor pe anul 2020 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată. Tototdată s-a 
ţinut cont şi de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 533/2020 privind susţinerea financiară  a liceelor 
tehnologice cu profil preponderent agricol  de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale si 
Hotarârea nr. 6251/18.08.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, pentru 
modificarea art. 2 din Hotarârea nr. 4618/20.10.2015, modificată prin Hotărârile nr. 
5178/20.09.2017, nr. 5534/01.11.2018, nr. 5814/22.08.2019 si nr. 6029/22.01.2020.

Propunerea de rectificare a bugetului 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, propun urmatorul proiect de hotărâre: „Rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2020".

Directia Economică va intocmi raportul de specialitate iar Direcţia Tehnic Investiții – Biroul 
investiții fonduri cu finanțare internă va ȋntocmi nota de fundamentare pe care le vor susţine în fața 
comisiilor de specialitate, spre avizare.

Dupa întocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre 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,
V I C T O R D R Ă G U Ș I N



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 19755 din 07.09.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local

al Municipiului Alexandria pe anul 2020

Prin referatul de aprobare nr. 19754 din 07.09.2020 Primarul Municipiului Alexandria, 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2020.

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 in vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare și anume: „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”.

2. Legalitatea
Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor acte 
normative și documente:

- adresa nr. T 801/20.07.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman 
privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;

- adresa nr. T 918/17.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman 
privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;

- adresa nr. T 965/24.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman 
privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;

- adresa nr. T 996/27.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman 
privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată;

- adresa nr. T 956/24.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman 
privind modificarea valoarea influentelor pe anul 2020 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată;

- Hotararea nr. 6251/18.08.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, pentru 
modificarea art. 2 din Hotararea nr. 4618/20.10.2015, modificata prin Hotararile nr. 
5178/20.09.2017, nr. 5534/01.11.2018, nr. 5814/22.08.2019 si nr. 6029/22.01.2020;



- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 533/2020 privind susţinerea financiară  a liceelor 
tehnologice cu profil preponderent agricol  de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- preverile Ordonanţei de Urgenţă nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2020,  modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare;

- 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.

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 1.162,95 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de 
hotărâre. 

La partea de venituri se majorează cu suma de 1.162,95 mii lei reprezentand:
- 983,20 lei „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti” 
- 4,75 lei „Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinand domeniului privat al statului sau al 

unitătilor administrativ-teritoriale”, 
- 175,00 lei „Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol”.

Cheltuielile de functionare se majoreaza cu suma de 987,95 mii lei dupa cum urmează:
- 311,00 mii lei pentru cheltuieli de personal (finantarea drepturilor asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare si alte drepturi salariale;
- 352,58 mii lei pentru unitatile de invatamant –mobilier gradinite, camere Web, separatoare

plexiglas, masti, dezimfectanti maini si suprafete, prestari servicii curatenie si reparatii curente;
- 269,20 mii lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special integrati 

in invatamantul de masa si pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii 
defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar;

- 55,17 mii lei reprezentând alte cheltuieli (burse);
Cheltuielile de dezvoltare se majoreaza cu suma de 175,00 mii lei la titlul active 

nefinanciare conform Notei de fundamentare nr. 19756/2020 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul 
investiții fonduri cu finanțare internă și anexelor nr. 4,5 si 6 la prezentul proiect de hotarâre.

În anexa nr. 2 este prezentată modificarea de alocaţii bugetare intre trimestre conform 
adreselor A.J.F.P. Teleorman nr. T 801/20.07.2020, T 918/17.08.2020, T 965/24.08.2020, T 
996/27.08.2020.

În anexa nr. 3 se reduce bugetul de credite cu suma de 600,00 mii lei conform Hotararea nr. 
6251/18.08.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.

Luând in considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune si legale, iar echilibrul 
bugetar nu se schimbă, iar 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 Aprob,
BIROU INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA PRIMAR
Nr.19756/07.09.2020 Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii

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

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

-Achizitie utilaje agricole;
Prin adresa nr.243781/25.08.2020, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ne aduce la 

cunostinta ca prin Legea bugetului de stat nr.5/2020, la anexa nr.3/22/02a, are prevazuta suma de 
175.000,00 lei pentru finantarea de investitii  specifice si a cheltuielilor materiale necesare functionarii 
Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria, asa cum sunt prevazute in Legea 
nr.57/2019 , pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011.

Astfel pentru anul 2020 este necesara suplimentarea bugetului cu o alocatie de 175.000,00 lei.

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
B-Lucrari noi 

-Retele tehnico-edilitare locuinte colective in regim de inchiriere –zona Pepiniera II-Peco-rest de 
executat;

Prin adresa nr. nr.14702/17.07.2020, "Agentia Nationala pentru Locuinte" ne aduce la 
cunostinta ca au inceput lucrarile de construire in zona Peco a unui nou cartier de locuinte colective in 
regim de inchiriere-70 ap., in data de 12.06.2020 , cu termen  de punere in functiune  luna februarie a 
anului 2022 .

Astfel lucrarile aferente obiectivului de investitii " Retele tehnico-edilitare locuinte colective in 
regim de inchiriere –zona Pepiniera II-Peco", lucrari care sunt in obligatia unitatiii administrativ teritoriale 
Municipiul Alexandria si corelate cu graficele de executie stabilite de ANL ,  nu se vor putea realiza in 
anul 2020.

Pentru anul 2020, se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget pe credit de la CEC BANK 
S.A. cu suma de 600.000,00 lei.

SEF BIROU,
Andreea UNTESU

Intocmit,
Mihaela IVAN                                            
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