
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. 26719/13.11.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 26720/13.11.2020 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 26721/13.11.2020 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul investiții 

fonduri cu finanțare internă;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- 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 9,75 mii 
lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4 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,

IOAN AUGUSTIN ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 36 din 25 noiembrie 2020
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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII Aprob,
BIROU INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNĂ PRIMAR
Nr.26721/13.11.2020 Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investitii

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

Cap. 65 – INVATAMANT
B - Lucrari noi 
-Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)
Obiectivul de investitii a fost depus  si admis la finantare  prin Programul  de finantare, POR 2014-2020, Axa 
Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.5,-
Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca in cadrul Programului 
Operational Regional (POR) 2014-2020.
Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Prioritatii de investitii" -4.5., se referă la realizarea de investiții 

destinate învățământului profesional şi tehnic si sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:
-construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 
profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).
Scopul proiectului este de a reabilita cladirea laboratoare a unitatii de invatamant, prin lucrări de intervenție 
propuse asupra anvelopei construcției, lucrări de intervenție propuse pentru instalațiile electrice aferente cladirii 
precum si achizionarea de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari.
Avand in vedere semnarea contractului de finantare nr. 6250/27.10.2020 cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
Sud Muntenia, este necesara elaborarea proiectului tehnic si lansarea in executie a obiectivului de investitii 
"Reabilitare cladire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup Scolar Tehnic)".
Astfel pentru anul 2020 in vederea elaborării proiectului tehnic si lansarea in executie  a obiectivului, este 
necesară o alocatie de 14.870,00 lei, reprezentand cheltuieli neeligibile, o alocatie de 7.140,00 lei reprezentand 
contributia de la bugetul national si o alocatie de 40.460,00 lei, reprezentand contributia de la UE la realizarea 
obiectivului de investitii.

CAP.68-ASISTENTA SOCIALA
C. - Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020
-Sistem control acces pentru usa
Avand in vedere solicitarea nr.12834/18.11.2020 a Directiei de Asistenta Sociala, pe fondul epidemiei provocata 
de COVID-19, a riscului unor posibile incidente care pot afecta siguranta persoanelor asistate si a personalului 
angajat din centrul rezidential pentru persoane fara adăpost, se propune luarea unor masuri de protectie si 
desfasurarea in bune conditii a activitatii centrului rezidential pentru persoane fara adapost.
Astfel este necesara achizitionarea unui sistem control acces pentru usa, in vederea asigurarii accesului pentru 
persoanele autorizate in incinta centrului rezidential pentru persoane fara adăpost.
Astfel pentru anul 2020, este necesara o alocatie de 6.000,00 lei.

Sef Birou,
Andreea UNTESU

Intocmit,
Mihaela IVAN                                            
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Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 26720 din 13.11.2020

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2020

Prin referatul de aprobare nr. 26719 din 13.11.2020 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:
- 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 9,75 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 
La partea de venituri se majorează cu suma de 9,75 mii lei reprezentand:

- 5,00 lei „Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului” 
- 4,75 lei „Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinand domeniului privat al statului sau al unitătilor 

administrativ-teritoriale”, 
Cheltuielile de funcţionare se majorează cu suma de 9,75 mii lei dupa cum urmează:

- 3,55 mii lei pentru unitatile de invătământ –reparaţii curente, verificare instalaţie paratrăznet, 
verificare centrală termică, instalaţie de gaz, prestari servicii curătenie. În cadrul  secţiunii de funcţionare s-
au facut virări de credite pe articole bugetare conform adreselor primite de la DAS, ADP şi unităţile de 
invătământ.

- 0,20 mii lei pentru suplimentarea burselor.
Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 6,00 mii lei la titlul active nefinanciare

conform Notei de fundamentare nr. 26721/2020 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul investiții fonduri cu 
finanțare internă și anexelor nr. 3 şi 4 la prezentul proiect de hotarâre.

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



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 26719 din 13.11.2020

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 9,75 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.

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


