
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 28154/17.11.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 28156/17.11.2021 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 28184/17.11.2021 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 și art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificarile și completările ulterioare;
- prevederile art. 8, alin. (1) din O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin 

decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19;
- 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 40,47 mii 
lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor 1,2,3,4,5 si 6 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,

SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 296 din 24 noiembrie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 28154 din 17.11.2021

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 40,47 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Precizez că la rectificarea bugetului s-au avut în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ce prevede ca „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”, prevederile art. 8, alin. 
(1) din O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, 
ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19.

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



Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 28156 din 17.11.2021

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2021

Prin referatul de aprobare nr. 28154 din 17.11.2021 Primarul Municipiului Alexandria, propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe 
anul 2021.

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  şi 
prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ce prevede ca „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”, prevederile art. 
8, alin. (1) din O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19.

1. Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea 
de cheltuieli cu suma de 40,47 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile totale ale bugetul local se majorează astfel:
- 7,10 mii lei - „Impozit pe venit”,

- 4,59 mii lei - „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 

activitati”,

- 7,91 mii lei - „Diverse venituri”,

- 20,86 mii lei – „Venituri din valorificarea unor bunuri”,

- 0,01 mii lei – „Subventii de la bugetul de stat”.

Cheltuielile de funcţionare se reduc cu suma de 115,39 mii lei dupa cum urmează:
- Titlul I Cheltuilei de personal se majorează cu suma de 0.01 mii lei, reprezentănd stimulent de risc 
pentru medici, personal medico-sanitar și auxiliar implicat direct în periada stării de urgnță.
- Titlul II Bunuri şi servicii se reduce cu suma de 550,40 mii lei, astfel:

- La cap. 61- Ordine publica si siguranta nationala se reduce cu suma de 200,45 mii lei;
- la cap.65-Învatământ se majorează cu suma de 86,85 mii lei pentru reparatii grupuri sanitare  la 

Liceul Tehnologic nr. 1,  asistenţă tehnică şi buton de panică la Liceul Tehnologic „N. 
Balcescu”precum si prestari servilii pentru instalatia termica pentru incalzirea terenului de sport 
al Scolii Gimnaziale „M.Eminescu”;

- la cap. 67-Cultură, recreere si religie se reduce cu suma de 306,80 mii lei de la subcapitolul 
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei;

- la cap. 70-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica se majorează cu suma de 83,92 mii lei
astfel:se majorează cu suma de 288,92 mii lei pentru iluminat public, vidanjare module,lucrări de reparaţii 
spatiu bloc Modern - parter, , şi se reduce cu suma de 205,00 mii lei de la prestari servicii;

- la cap. 84-Transport se reduce cu suma de 263,92 mii lei;
- Titlul VI Transfeturi intre unitati ale administratiei publice se majoreaza cu suma de 400,00 

mii lei pentru suplimentarea bugetului la Clubul Sportiv Municipal Alexandria;



- Titlul VII Alte transferuri se majorează cu suma de 30,00 mii lei la cap. 67-Cultură, recreere şi 
religie reprezentănd sprijin financiar  pentru culte religioase;

- Titlul IX Alte cheltuieli se majorează cu suma de 5,00 mii lei reprezentând sprijin  financiar pentru 
Asociaţia Copiilor cu Dizabiltăti.

Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 155,86 mii lei la Titlul XII Active nefinanciare 
conform Notei de fundamentare nr. 28184/2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu 
Finanțare Internă și a anexelor nr. 3,4,5 si 6 la prezentul proiect de hotarâre.

3. Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 435,45 mii lei, conform 
anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre, sumă necesară suplimentării pâna la sfârșitul anului 2021 a 
cheltuielilor de funcționare (4,60 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii ale Colegiului National 
„Al.I.Cuza” şi 430,85 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii ale Clubului Sportiv Scolar Alexandria).

Luând ȋn considerare că cele prezentate sunt legale, 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 și că echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre dezbatere și aprobare 
prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU

Compartiment Buget,
Mirela Bolintineanu
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DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Aprobat,
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ PRIMAR
Nr.28184/17.11.2021 Victor DRAGUȘIN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții

cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local
în anul 2021

Cap. 51.02  - AUTORITATI PUBLICE
C.– Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii

1. Tehnica de calcul
Pentru buna desfasurare a activitatii zilnice in cadrul Compartimentului Cultura, Sport, Tineret si a satisfacerii 

necesitatii la indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante precum si la functionarea acesteia,  sunt necesare licente 
pentru tehnica de calcul.
Suma solicitata este de 10.120,00 lei

2. Programe informatice
Primaria Municipiului Alexandria solicita achizitionarea de programe informatice Microsoft Office Home and Business 

2019 pentru Windows PC, Medialess, Retail Box in vederea imbunatatirii calitatii si eficientei serviciilor furnizate de UAT 
Alexandria.
Suma solicitată  este de 5.240,00 lei

3.Platforma de comunicare on – line(suport tehnic)
Valoarea pentru achizitionarea platformei de comunicare on – line se suplimenteaza cu suma de 1.180,00 lei       

4. Program informatic nou – Gestionarea sumelor prescrise - scopul proiectului este reducerea efortului de urmarire
asupra sumelor prescriptibile si gestionarea sumelor prescriptibile in prezent si in viitor.
Ca beneficii ale Institutiei se va face economie de timp si va creste eficienta, se pot vedea la orice data din viitor ce 
sume vor fi prescriptibile, se pot emite rapoarte specifice de prescriptibilitate la orice control al Curtii de Conturi, fara a fi 
necesara interventia unui consultant, se pot opera toate tipurile de documente care intrerup sau prelungesc termenul de 
prescriptie, se tine cont de orice tip de document de urmarire confirmat (somatie, poprire), siguranta privind 
corectitudinea sumelor si a datelor din sistemul informatic, eliminarea riscului de penalizare a Primariei pentru 
nepredarea raportarilor, neurmarirea si lipsa de actiune de preintampinare sau pierderea sumelor prescriptibile in viitor, 
conform legii.
Suma solicitată  este de 51.800,00 lei 

Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT
A – Lucrari in continuare
1. Reabilitare Cresa Nr.4 – proiectare + executie BL +BS
Pentru utilizarea in conditii optime a cladirii, este necesara punerea in functiune a instalatiei de incalzire. 
Suma solicitata este de 5.900,00 lei.

2. Reabilitare si modernizare infrastructura Gradinita cu Program Prelungit nr.4 - proiectare + executie BL +BS
Suma  se reduce cu 5.900,00 lei.

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021

29. Rampa pt. persoane cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Mihai  Viteazul 
Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul " a solicitat pentru persoanele cu dizabilitati o rampa de acces pana la platforma, 
astfel incat sa se poata urca si cobori cu un scaun cu rotile. In conformitate cu datele furnizate de catre unitatea de 
invatamant, suma alocata se reduce cu 2.500,00 lei.

37. Tehnica de calcul(echipament IT mobil de tip tableta pentru uz scolar)
Pentru asigurarea unui invatamant de calitate si pentru predarea orelor on-line la Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" 
este necesara de achizitionarea unui echipament IT – laptop.
Se suplimenteaza suma alocata cu 2.500,00 lei.

40. Elaborare PUZ – Sos.Tr.Magurele nr.4 – Construire cresa mica
Elaborare PUZ – Sos.Tr.Magurele nr.4 – Construire cresa mica – proiect tip, municipiul Alexandria, suprafata studiata  -
14392,00 mp.
Avand in vedere dezvoltarea localitatii si cererea tot mai mare a necesitatii pentru constructii destinate invatamantului 
prescolar (gradinite, crese), zona studiata are mare potential de dezvoltare a functiunii de invatamant, prin extinderea 
acesteia pe parcele neconstruite, cat si amplasarea unor cladiri noi. 
In conformitate cu prevederile Ordinului M.D.L.P.A nr. 1207/26,08,2021, Anexa 4, a fost aprobata finantarea pentru 
construire ”proiect tip – cresa mica” in Municipiul Alexandria. Imobilul teren pe care se va realiza investitia, este amplasat 
in intravilanul Municipiului Alexandria, soseaua Tr. Magurele, nr. 4.
Suma solicitata este de 39.870,00 lei

Cap.70.02– SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
29. Elaborare PUZ – Lotizare, sistematizare verticala, asigurarea accesoriilor auto si pietonale, utilitati, iluminat 
public – str.Tr. Magurele nr.4 – suprafata 9517 mp. 
In conformitate cu prevederile legislative in vigoare, legea nr. 350/2001, art. 47, alin (3) lit. e) este prevazuta 
obligativitatea elaborarii PUZ in cazul parcelarilor pentru divizarea in mai mult de 3 parcele. Astfel, pentru realizarea 
obiectivelor de investitii amplasate in intravilanul Municipiului Alexandria, soseaua Tr. Magurele, nr. 4. este necesara 
lotizarea terenului aferent. 
Se suplimenteaza cu suma de 6.000,00 lei.
42. Studiu arheologic – PUZ amenajare zona industrie nepoluanta, depozitare, servicii si dotari sociale 
complementare – nr.cadastral 31801.
In conformitate cu Avizul nr. 57/A/11.11.2021 favorabil conditionat, emis de catre Ministerul Culturii prin Directia 
Judeteana pentru Cultura Teleorman pentru documentatia ”PUZ – Amenajare zona industrie nepoluanta, depozitare, 
servicii si dotari sociale complamentare”, este necesara efectuarea studiului arheologic pentru stabilirea unui diagnostic 
arheologic inainte de faza de executie.
Suma solicitata este de 41.650,00 lei

BIROUL INVESTIȚII FONDURI
CU FINANȚARE INTERNĂ

Șef Birou,
Andreea UNTEȘU
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