
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. 33728/23.12.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 33729/23.12.2021 al Direcţiei Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- adresa nr. 24409VIIC/17.12.2021 a Consiliului Judetean Teleorman privind repatizarea pe 

unitati administrativ teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit incasat suplimentar la bugetul de 
stat in anul 2021;

- prevederile art.6 alin (9) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificarile 
si completarile ulterioare;

- 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 35,00 mii 
lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei care face 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 pentru cunoaştere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,        
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 352 din 29 decembrie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 33729/23.12.2021

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 35,00 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Precizez că la rectificarea bugetului s-a avut în vedere  adresa nr. 24409/VIIC/17.12.2021 a 
Consiliului Judeţean Teleorman privind repatizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotei de 6% 
din impozitul pe venit ȋncasat suplimentar la bugetul de stat ȋn anul 2021, ȋn conformitate cu 
prevederile art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu 
modificarile şi completarile ulterioare.

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 pe care ȋl va 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. 33729/23.12.2021

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2021

Prin referatul de aprobare nr. 33728/23.12.2021 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  adresa 
nr. 24409/VIIC/17.12.2021 a Consiliului Judeţean Teleorman privind repatizarea pe unitati administrativ 
teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit ȋncasat suplimentar la bugetul de stat ȋn anul 2021, ȋn 
conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu 
modificarile şi completarile ulterioare.

1. Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea 
de cheltuieli cu suma de 35,00 mii lei, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile totale ale bugetul local se majorează cu suma de 35,00 mii lei - „Sume repartizate din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean”. De asemenea propunem virari de credite ȋntre capitolele
„Amenzi, penalitati şi confiscari” şi „Subventii de la bugetul de stat” subcapitolul „Subventii pentru 
acordarea ajutorului pentru ȋncălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri” cu suma de 
450,04 mii lei.

Cheltuielile de funcţionare se majorează cu suma de 35,00 mii lei dupa cum urmează:

∑ Titlul II Bunuri şi servicii se majorează cu suma de 35,00 mii lei, astfel:
- la cap. 84-Transporturi, subcapitolul „Străzi” se majorează cu suma de 35,00 mii lei. 
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



Județul Teleorman          Anexa   la H.C.L.
Municipiul Alexandria
Consiliul Local
                                                                                                                                   S I T U A T I A
                                                                           privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021

mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2021
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2021

VENITURI  TOTAL, din care: 176,137.84 35.00 176,172.84

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , din care: 18,055.83 35.00 18,090.83

    -Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 0.00 35.00 35.00

Amenzi, penalitati si confiscari, din care: 5,009.97 -450.04 4,559.93

    -Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 5,000.00 -450.04 4,549.96

Subventii de la bugetul de stat, din care: 5,055.58 450.04 5,505.62

    -Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 150.00 450.04 600.04

CHELTUIELI  TOTAL, din care: 186,763.18 35.00 186,798.18

Transporturi, din care: 34,761.24 35.00 34,796.24

    - bunuri și servicii 7,129.84 35.00 7,164.84

VENITURI  DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 108,823.18 35.00 108,858.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , din care: 18,055.83 35.00 18,090.83

    -Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 0.00 35.00 35.00

Amenzi, penalitati si confiscari, din care: 5,009.97 -450.04 4,559.93

    -Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 5,000.00 -450.04 4,549.96

Subventii de la bugetul de stat, din care: 5,055.58 450.04 5,505.62

    -Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 150.00 450.04 600.04

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 108,823.18 35.00 108,858.18

Transporturi, din care: 8,063.84 35.00 8,098.84

    - bunuri și servicii 7,129.84 35.00 7,164.84

                                                                                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                                                                                         CONSILIER,

                                                                                                           SILVIA COBÂRLIE

                         nr. 352 din  29 decembrie 2021


