
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNİCİPİUL ALEXANDRİA
CONSİLIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: acoperirea definitivă a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021
din excedentul anului 2020

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit ȋn şedinţă ordinară,
având in vedere:

- referatul de aprobare nr. 30835/09.12.2021 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 30838/09.12.2021 al Direcţiei Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 83/19.04.2021;
- prevederile art. 58, litera b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” si alin. (4), lit. ”a” din O.U.G.  nr. 57/2019 privin Codul 

administrativ;
In 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 privin Codul administrativ,

H O T Ă R Ă S T E:

Art. 1.  Se aprobă acoperirea definitivă a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 din 
excedentul anului 2020 ȋn sumă de 10.625.340 lei.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice pentru cunoaştere şi punere ȋn aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RAZVAN CECIU

Alexandria
Nr. 327 din 17 decembrie 2021



JUDETUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr 30835 din 09.12.2021

REFERATUL DE APROBARE

Priveşte: acoperirea definitivă a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  pe anul 2021 din 
excedentul anului 2020

Avand in vedere prevederile art. 58, litera b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare, 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: pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare 
şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

Drept pentru care propun acoperirea definitivă a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 
2021 din excedentul anului 2020 in suma de 10.625.340 lei.

Precizez ca s-au avut ȋn vedere prevederile legale ȋn vigoare, propunerea de acoperire 
definitivă a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anului 2020 fiind
oportună, legală si necesară.

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ, propun urmatorul proiect de hotărâre: „Proiect de hotărâre cu privire la 
acoperirea definitivă a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anului 
2020”.

Direcţia Economică va ȋntocmi raportul de specialitate pe care ȋl va sustine ȋn faţa comisiilor 
de specialitate, spre avizare.

După ȋntocmirea raportului de specialitate şi avizarea de catre comisiile sus menţionate, 
proiectul de hotărâre ȋnsoţit de referatul de aprobare al primarului municipiului Alexandria, raportul 
comisiei de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate, va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

P R I M A R,

V I C T O R D R A G U S I N



Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Economica
Nr. 30838/09.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 
2021 din excedentul anului 2020

Prin referatul de aprobare nr. 30835/09.12.2021 Primarul municipiului Alexandria, propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anului 2020 in suma de 10.625.340 lei.

Având ȋn vedere prevederile art. 58, litera b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare, 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: pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

La nivelul secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alexandria pe anului 2021,
se ȋnregistrează un deficit de 10.625.340 lei drept pentru care propun acoperirea definitivă a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anului 2020 cu suma mai sus 
mentionată.

Legalitatea aprobării acestui proiect constă ȋn aplicarea următoarelor:

- prevederile art.58 lit.b) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificarile si complectarile ulterioare; 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 83/19.04.2021;
Propunerea de acoperirea definitiva a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 din 

excedentul anului 2020 este legala. Acesta s-a făcut in conformitate cu prevederile art. 58, litera b) din 
Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, modificată şi completată. Având ȋn vedere cele 
prezentate propunem spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga 
documentaţie, Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

DİRECTOR,
HARİTİNA GAFENCU

Compartiment Buget,
Mirela Bolintineanu


