
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. 31602/13.12.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 31603/13.12.2021 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 31606/13.12.2021 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 H.G. nr. 1249 din 10.12.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetarăla dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 
administrativ teritoriale;

- adresa nr. 2296/13.12.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind 
alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat 
pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ – teritoriale;

- prevederile art. 19, alin. (2) 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 5.000,00
mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor 1, 2, 3, 4 şi 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,

SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 326 din 17 decembrie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 31602 din 13.12.2021

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 5.000,00 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Precizez că la rectificarea bugetului s-a avut în vedere prevederile H.G. nr. 1249 din 
10.12.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetarăla dispoziția Guvernului, 
prevazut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ teritoriale.

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. 31603 din 13.12.2021

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2021

Prin referatul de aprobare nr. 31602 din 13.12.2021 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-a avut în vedere  
prevederile H.G. nr. 1249 din 10.12.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ 
teritoriale.

1. Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea 
de cheltuieli cu suma de 5,000,00 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile totale ale bugetul local se majorează cu suma de 5.000,00 mii lei - „Sume  defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”.

Cheltuielile de funcţionare se majorează cu suma de 3.270,00 mii lei dupa cum urmează:

∑ Titlul I Cheltuilei de personal se majorează cu suma de 177,40 mii lei, reprezentănd suplimentare 
pentru plata contribuțiilor la bugetul de stat.

∑ Titlul II Bunuri şi servicii se majorează cu suma de 2.442,60 mii lei, astfel:
- la cap. 51-Autoriţati publice şi acţiuni externe se majorează cu suma de 50,00 mii lei

reprezentând suplimentare la plată a utilităților,
- la cap. 61-Ordine publică şi siguranţă naţională se majorează cu suma de 10,00 mii lei

reprezentând suplimentare la plată a facturilor restante, 
- la cap.65-Învatământ se majorează cu suma de 163,00 mii lei (35,00 mii lei la Școala 

Gimnazială Al. Colfescu pentru Sistem de alarmare împotriva efracție, 7,30 mii lei la Școala Gimnazială 
nr. 7 pentru servicii de asistență la centrala termică și diferența pentru servicii de testare și orientare 
vocațională pentru 1020 elevi din casele terminale),

- la cap. 66-Sănătate se majorează cu suma de 130,00 mii lei reprezentând suplimentare plată a
utilităţilor şi a prestarilor de servicii medicale la Cabinetele medicale școlare și Centrul de vaccinare, 

- la cap. 67-Cultură, recreere si religie se reduce cu suma de 100,00 mii lei reprezentând 
suplimentare plată a utilităţilor şi a prestarilor de servicii la Clubul Pensionarilor și Centru 
Multifuncțional, 

- la cap. 70-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica se majorează cu suma de 186,06 mii lei
(100,00 mii lei la ADP pentru iluminat public, 50,00 mii lei la Primarie tot pentru iluminatul public si 
36,00 mii lei la Locativ pentru prestări servicii vidanjare la module și suplimentare la plata asigurărilor 
obligatorii pentru locuințe).

- la cap. 74-Protecţia mediului se majorează cu suma de 893,60 mii lei (suplimentare pentru plata 
apei pluviale și la contractul de salubrizare „plătește cât arunci”, suplimentare la modernizare platforme 



colectare deșeuri menajere, suplimentare la actualizarea Registrului spaților verzi și la platforma de gunoi 
de grajd”),

- la cap. 84-Transporturi se majorează cu suma de 910,00 mii lei pentru plăți la facturile de 
reparații străzi.

∑ Titlul VI Transferuri interne între unități ale administrației publice se majorează cu suma de 157,00
mii lei pentru suplimentarea bugetului Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane
Alexandria cu suma de 7,00 mii lei și pentru suplimentarea bugetului Clubului Sportiv Municipal cu suma 
de 150,00 mii lei;

∑ Titlul IX Asistență socială se majoreaza cu suma de 453,00 mii lei pentru plata ajutoarelor privind 
compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale și suplimentare cu 3,00 
mii lei la tichetele pentru grădinițe.

Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 1.770,00 mii lei conform Notei de 
fundamentare nr. 31606/2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă 
și a anexelor nr. 3, 4 și 5 la prezentul proiect de hotarâre dupa cum urmează:

2. 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 157,00 mii lei, conform 
anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre, sumă necesară suplimentării pâna la sfârșitul anului 2021 a 
cheltuielilor de funcționare: 7,00 mii lei cheltuieli de personal la Serviciului Comunitar de Transport 
Public Local de persoane Alexandria, cap. 84-Transporturi și 150,00 mii lei contracte sportive la Clubul 
Sportiv Municipal, cap. 67-Cultură, recreere şi religie.

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. 31606/ 13.12.2021 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. AUTORITATI PUBLICE

A. - Lucrări in continuare
1. Reabilitare termica sediu Primărie in Municipiul Alexandria – proiectare + execuție

Obiectivul general al proiectului vizează in principal îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii 
sediului Primăriei, a șarpantei si a invelitorii, clădire situata in Municipiul Alexandria , str. Dunării nr.139. 

Proiectul a fost depus si am obținut finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020-P.O.R., Axa 
Prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B-Clădiri publice, conform contractului de finanțare 
nr.4738/06.09.2019.

Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Priorității de investiții" este creșterea eficientei energetice in 
clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 
mari.

Având in vedere publicarea OG NR.15/2021 si a Legii nr.281/2021 se impune prevederea in cadrul 
Bugetului Local, pentru susținerea creșterii bugetelor  proiectelor, a sumelor necesare acoperirii creșterii
preturilor la materiale.

Astfel, pentru proiectul "Reabilitare termica sediul Primărie in Municipiul Alexandria", suma suplimentara 
solicitată  este de 800.000,00 lei   

C -Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții
1. Tehnica de calcul

Pentru buna desfășurare a activității zilnice in cadrul Compartimentului Cultura, Sport, Tineret si a 
satisfacerii necesitații la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante precum si la funcționarea acesteia,  
sunt necesare licențe pentru tehnica de calcul.
Suma suplimentara solicitata este de 15.000,00 lei

2. Programe informatice
Primăria Municipiului Alexandria solicita achiziționarea de programe informatice Microsoft Office Home and 

Business 2019 pentru Windows PC, Medialess, Retail Box in vederea îmbunătățirii calității si eficientei 
serviciilor furnizate de UAT Alexandria.
Suma suplimentara solicitată  este de 10.000,00 lei

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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Cap.61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
Direcția Poliția Locală  Alexandria solicită achizitionarea unor stații portabile digitale și echipamentul necesar.
Suma suplimentara solicitată  este de 12.000,00 lei 

Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT
A – Lucrari in continuare
3. Modernizare Grădinița nr.7:
– lucrări  ISU

Suma solicitata este de 293.500,00 lei
– dotări
Suma solicitata este de 60,950,00 lei.

5. Extindere Școala Stefan Cel Mare Alexandria
Suma solicitata este de 60,950,00 lei

10. Modernizare Grădinița Ion Creanga
Având in vedere publicarea OG NR.15/2021 si a Legii nr.281/2021 se impune prevederea in cadrul Bugetului 
Local, pentru susținerea creșterii bugetelor  proiectelor, a sumelor necesare acoperirii creșterii preturilor la 
materiale.
Suma solicitata este de 150.000,00 lei

BIROUL INVESTIȚII FONDURI BIROUL INVESTIȚII FONDURI
CU FINANȚARE INTERNĂ CU FINANȚARE EXTERNĂ

Șef Birou, Șef Birou,
Andreea UNTEȘU Claudia PIRJOLEA
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