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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local 

al Municipiului Alexandria pe anul 2018 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 22761/16.10.2018 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.”  

 

2. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor 

acte normative si documente: 

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile 

si complectarile ulterioare;  

- prevederile Legii  nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala,  

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

 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 227,80 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.  

 La partea de venituri: capitolul „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 

privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale”  se majoreaza cu suma de 227,80 mii lei. 

 Sectiunea de functionare se majoreaza cu suma de 159,30 mii lei.  

 Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 7,60 mii lei reprezentand plata navetei 

cadrelor didactice de la Gradinita cu Program Prelungit nr.4, Gradinita cu Program Prelungit „Ion 

Creanga” si Scoala Gimnaziala nr. 5. 

 Cheltuielile cu bunurile si serviciile se majoreaza cu  suma de 151,70 mii lei reprezentand: 

revizie la centralele termice de la Gradinite 8 si 11, protectie muncii – Gradinita nr. 4; dezinsectie, 

deratizare, obiecte de inventar - uscatoare pentru maini, dozatoare sapun, paturi, reparatii instalatii 

sanitare La Gradinita cu Program Prelungit nr. 6; lucrari suplimentare la instalatia de detectare, 

alarmare incendiu, inlocuire usa si extinderea instalatiei la sala de sport precum si inlocuire retea de 

termoficare la Liceul Tehnologic nr. 1. De asemenea propun reparatii ale adapostului din fostul sediu 

BNR din strada Ion Creanga nr. 60, ecologizarea fostului depozit de deseuri al municipiului, precum 

si alte cheltuieli pentru intretinere si functionare.  

 Titlul Transferuri pentru institutii publice se majoreaza cu suma de 30,00 mii lei reprezentand 

finantare in vederea desfasurarii activitatii Serviciului Comunitar de Transport  Public de Persoane 

din Alexandria. 



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

proprii propun majorarea cu suma de 30,00 mii lei, suma ce se repartizeaza Serviciului Comunitar de 

Transport  Public de Persoane din Alexandria. 

 Sectiunea de dezvoltare se reduce cu suma totala de 68,50 mii lei, suma justificata conform 

Notei de fundamentare nr. 22773/16.10.2018 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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