
Judetul Teleorman 

Municipiul Alexandria 

Directia Economica 

Nr. 13763 din 25.06.2018 

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local 

al Municipiului Alexandria pe anul 2018 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 13762/25.06.2018 Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului 

Alexandria pe anul 2018. 

 

1. Necesitatea si oportunitatea 

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

cu modificarile si completarile ulterioare: „pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative 

pot aproba rectificarea bugetelor … si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite.”  

De asemenea s-au avut in vedere si prevederile art. 5 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ce specifica „Donaţiile şi 

sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai 

după încasarea lor”. S-a tinut cont si de prevederile art. 29 din legea mai sus mentionata, ce prevede 

ca „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 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor 

acte normative si documente: 

- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 

complectarile ulterioare;  

- Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala,  republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-    prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de 

catre institutiile publice; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr.431/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

municipiul Alexandria judetul Teleorman; 

  

 3. Consideratii de ordin economic: 

 Bugetul local al municipiului Alexandria se majoreaza atat la partea de venituri cat si la 

partea de cheltuieli cu suma de 4.134,85 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de 

hotarare.  

 La venituri: capitolul“Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 

bugetelor locale” se majoreaza cu suma de 3.937,00 mii lei”, reprezentand alocarea din Fondul   de 

rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare 

spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module –containere).”Donatii si sponsorizari” se 



majoreaza cu suma de 5,06 mii lei. „Veniturile din valorificarea unor bunuri „se majoreaza cu suma 

de 177,20 mii lei. Capitolul „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” se majoreaza cu suma de 15,59 mii lei. 

 La sectiunea de functionare cheltuielile se majoreaza cu suma de 7,33 mii lei.  

 Cheltuielile cu bunurile si serviciile se majoreaza cu  suma de 45,67 mii lei reprezentand 

sponsorizare Scoala gimnaziala nr. 5 cu suma de 1,00 mii lei , Liceul Tehnologic „N.Balcescu” cu 

suma de 0,76 mii lei si deplasari externe cu suma de 3,30 mii lei pentru voluntari, echipa de dansuri 

populare a Municipiului Alexandria; taiere si marcare pomi 12,10 mii lei; igienizari, servicii centrale 

termice, taxe avize cultura pentru invatamant 31,16 mii lei. 

 In baza Horararii de Consiliu Local nr. 167/18.06.2018 s-a aprobat infiintare Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria, structura sportiva de drep public, in subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria cu activitate polisportiva, drept pentru care se propune utilizarea din fondul 

de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, pentru finantarea acesteia a sumei de 1.000,00 

mii lei.De asemenea, pentru  acoperirea cheltuielilor urgente si neprevazute aparute propun utilizarea 

sumei de 25,24 mii lei din fondul de rezerva. 

 In vederea desfasurarii activitatii sportive in conditii optime propun alocarea sumei de 100,00 

mii lei pentru sprijin financiar contracte de asociere sportiva. 

 Pentru bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii propun majorarea cu suma de 1.002,00 mii lei din care 1.000,00 mii lei suma de se 

repartizeaza Clubului Sportiv Municipal Alexandria pentru cheltuieli de personal si bunuri si servicii 

si 2,00 mii lei reprezentand solicitate de majorare a bugetului din partea Colegiului National 

„Alexandru Ioan Cuza”. 

 Pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile propun suplimentarea cu suma de 22,00 mii 

lei reprezentand proiect de parteneriat strategic finantat de Comisia Europeana cu titlul „Improving 

teachers competencies by sharyng experiences between eu partners” in care Colegiul National 

„Alexandru Ioan Cuza” este partener. 

 Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu suma totala de 4.127,52 mii lei. Suma de 15,59 mii 

lei reprezinta fonduri externe nerambursabile pentru proiectul „Acces egal si calitativ la educatie in 

judetele Giurgiu si Teleorman”, proiect in care si Municipiul Alexandria este partener. Suma de 

4111,93 mii lei este justificata conform Notei de fundamentare nr. 13764/25.06.2018 a Directiei 

Tehnic Investitii.  

Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale iar echilibrul 

bugetar nu se schimba si  aceste modificări s-au făcut in conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), 

din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificarile si completarile, propunem spre 

dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreuna cu întreaga documentaţie, Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria. 
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