
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 ordinară,
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 29410/09.12.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 29411/09.12.2020 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 29412/09.12.2020 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul investiții 

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

Alexandria;
- adresa nr. T 1483/10.12.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman;
- 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 1.450,00
mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 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,

IOAN AUGUSTIN ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 63 din 16 decembrie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 29410 din 09.12.2020

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 1.450,00 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



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 29411 din 09.12.2020

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2020

Prin referatul de aprobare nr. 29410 din 09.12.2020 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.
- adresa nr. T 1483/10.12.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman.

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 1.450,00 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 
La partea de venituri se majorează cu suma de 1.450,00 mii lei reprezentand Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Cheltuielile de funcţionare se majorează cu suma de 1.298,70 mii lei dupa cum urmează:

- 0,50 mii lei naveta cadre didactice si 980,60 mii lei pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

- 172,60 mii lei pentru activitatea de ecarisaj, utilitati si alte cheltuieli strict necesare pentru desfasurarea 
activitatii.

- 145,00 mii lei suplimentare rambursari de credite.
În cadrul  secţiunii de funcţionare s-au facut virări de credite pe articole bugetare conform adreselor primite de 

la DAS, şi unităţile de invătământ.
Bugetul de venituri proprii si subventii se majoreaza cu suma de 29,35 mii lei reprezentand la partea de venituri 

sprijin financiar oferit membrilor afiliati ai Federatiei Romane de Fotbal pentru atenuarea efectelor sportive si 
economice provocate de Covid-19 suma ce se reflecta la partea de cheltuieli material.

Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 151,30 mii lei la titlul active nefinanciare conform Notei 
de fundamentare nr. 29412/2020 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul investiții fonduri cu finanțare internă și anexelor 
nr. 3, 4 si 5 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
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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII Aprob,
BIROU INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNĂ PRIMAR
Nr.29412/09.12.2020 Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investitii

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

Cap.51- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
C. - Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020
-Sisteme de detectie automata a temperaturii-5 buc;
In contextul cresterii gradului de raspandire a virusului Sars Cov-2 si avand in vedere traficul mare de 
persoane, atat in cadrul directiilor Primariei, cat si in afara acestora, care prezinta un risc epidemiologic 
ridicat, principala preocupare este asigurarea sigurantei cetatenilor si a angajatilor primariei, una dintre 
cele mai importante masuri fiind identificarea ultrarapida si izolarea noilor cazuri de imbolnavire. 
Astfel solutia cea mai adecvata pentru screeningul termic in locurile aglomerate, este achizitionarea  
unor sisteme de detectie automata a temperaturii prin supravegherea video cu camera termica.
Pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 91.000,00 lei.

Cap. 67 – CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
B. - Lucrari noi 
-Desființare clădire C2-anexa Casa de Cultura
Demolarea subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor reprezintă o componentă a 
sistemului calității în constructii, scopul fiind acela de a soluționa problemele ridicate de construcțiile 
existente, amenajările din mediu construit dupa încetarea definitivă a exploatării sau utilizării lor.
În data de 30.01.2015 a fost aprobat proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Reabilitare, 
modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură în Municipiul Alexandria”.
În data de 29.07.2020 a fost aprobat HCL nr. 237 privind aprobarea declanșării procedurilor de schimb 
de imobile (teren) în suprafață de 314,00 mp, între Municipiul Alexandria si S.C. HORECA 
CONSULTING S.R.L. Alexandria, precum și pentru reamplasarea construcției situată în mun.
Alexandria, str. Dunării, nr.135 B, imobile alipite de amplasamentul obiectivului de investiții de interes 
local “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură în Municipiul Alexandria”.
Lipit de amplasamentul obiectivului de investiții, se află imobilul (teren și clădire) al S.C. HORECA 
CONSULTING S.R.L., așa cum reiese din documentația de urbanism aprobată în condițiile legii.

mailto:primalex@alexandria.ro
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Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 314,0 mp, reieșită 
din extrasul de carte funciară nr. 21960. 
Privind aceste aspecte, Municipiul Alexandria a inițiat elaborarea documentației tehnico - economice în 
vederea desființării cladirii C2- anexa Casa de Cultura în Municipiul Alexandria.
Astfel pentru anul 2020, este necesara o alocatie de 29.600,00 lei pentru elaborarea documentatiei 
tehnice de desfiintare si 60.000,00 lei pentru executia desfiintarii cladirii C2- anexa Casa de Cultura în 
Municipiul Alexandria.

Sef Birou,
Andreea UNTESU

Intocmit,
Mihaela IVAN                                            
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