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H O T A R A R E 

 

  

 Priveşte: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2017 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa 

extraordinara, având in vedere; 

- expunerea de motive nr. 7355/13.03.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raport de specialitate nr. 7356/13.03.2017 al Direcţiei Buget Finante Taxe si Impozite; 

- nota de fundamentare nr. 7357/13.03.2017 a Directiei Tehnic Investitii; 

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

- Legea nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

-  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- adresa nr. 2282/27.02.2017 a C.J. Teleorman privind repartizarea cotei de 20% din cota 

de 73% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cota de 18,5% din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 si estimari pe anii 2018 – 2020; 

- adresa nr. 295/22.02.2017 a A.J.F.P. Teleorman privind valoarea estimata a veniturilor 

din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 - 2020; 

- adresa nr. 299/22.02.2017 a A.J.F.P. Teleorman privind valoarea sumelor alocate din 

cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 

Alexandria si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 

pe anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018 - 2020; 

- adresele nr. 342/01.03.2017 si 287/14.03.2017 ale A.J.F.P. Teleorman privind valoarea 

pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 - 2020 a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Alexandria; 

- O.U.G. nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal – bugetare, precum modificarea si 

completarea unor acte normative; 

- O.U.G. nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorograrea unor 

termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative; 

- H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 

- LEGE nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- Legea nr. 1/2011 2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 31/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 

stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din 



bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

elev/preşcolar; 

- Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5.576/ 2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 39, alin. (1) - (3) si  art. 63, alin. (4), lit. „b”din 

Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), si (2) lit. ”a” si ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

          H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1. Se aproba  Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2017 la partea de 

venituri in suma de 128.051,61 mii lei si la partea de cheltuieli in suma de 131.044,42 mii lei, 

conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Se aproba Bugetul Local al Municipiului Alexandria pe anul 2017 pe cele doua 

sectiuni de functiunare in suma de  103.266,40 mii lei si de dezvoltare in suma de 15.394,78 mii 

lei conform anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 si 16 care fac parte integranta din 

prezenta  hotărâre. 

Art. 3. Se aproba Bugetul Institutiilor Publice si activitatilor finantate integral sau 

partial din venituri proprii pe anul 2017 pe cele doua sectiuni de functiunare in suma de  

1.834,44 mii lei si de dezvoltare in suma de 122,00 mii lei conform anexelor nr. 20, 21, 22 si 23 

care fac parte integranta din prezenta  hotărâre. 

Art. 4. Se aproba Bugetul Creditelor  Interne pe anul 2017 in suma de 10.426,80 mii lei 

conform anexelor nr . 17, 18 si 19 care fac parte integranta din prezenta  hotărâre. 

Art. 5. Se aproba Programul de investitii pe anul 2017, conform anexelor nr. 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 si 31  care fac parte integranta din prezenta hotarare si a Notei a de fundamentare nr. 

7357/2017 a Directiei Tehnic Investitii. 

Art. 6. Se aproba utilizarea excedentului din anii precedenti, in suma de 2.780,88 mii lei 

pentru cheltuieli de investitii la sectiunea de dezvoltare a Bugetului Local al Municipiului 

Alexandria, conform H.C.L. nr. 5 din 26.01.2017.  

 Art. 7. Se  aproba numarul de personal si fondul salariilor de baza pentru anul 2017, 

conform anexei nr. 32 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 8. Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisa Institutiei 

prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 

Direcţiei Buget Finante Taxe si Impozite, Direcţiei Tehnic Investitii, Directiei Generale de 

Asistenta Sociala, Serviciului Administratia Domeniului Public  pentru cunoaştere si punere in 

aplicare . 
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