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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. 27003/23.11.2018 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: 

 - adresa nr. T1435/12.11.2018 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman 

privind influentele pe anul 2018 a sumelor defalcate din tax ape valoarea adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor  si municipiului 

Bucuresti; 

 - adresa nr. 11879/08.11.2018 a Consiliului Judetean Teleorman privind repartizarea 

fondurilor aprobate pentru anul 2018; 

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

si complectarile 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 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 382,31 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.  

 La partea de venituri: capitolul „Sume defalcate din TVA”  se majoreaza cu suma de 368,00 

mii lei reprezentand drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii 

lunare, capitolul „Subventii de la alte administratii” se majoreaza cu suma de 13,00 mii lei 

reprezentand cota-parte de finantare din bugetul judetului pentru sustinerea cheltuielilor de 

functionare a Centrului de Zi, capitolul „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” se majoreaza 

cu suma de 1,31 mii lei reprezentand donatii si sponsorizari pentru Liceul Tehnologic „N.Balcescu”. 

 Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 41,77 mii lei. 

 Cheltuielile cu bunurile si serviciile se majoreaza cu  suma de 280,54 mii lei reprezentand: 

materiale situatii de urgenta, mantenanta centrala termica si activitati educative – Gradinita cu 



Program Prelungit nr. 6,  usa batanta dubla, dulapuri si paturi – Gradinita cu Program Prelungit nr. 

10; materiale pentru situatii de urgenta, montare parchet de trafic intr-o sala de clasa, deratizare- 

Liceul  Tehnologic „N.Balcescu”; reparatii tencuiala si decopertare pereti interiori dupa demontarea 

lambriurilor, lucrari suplimentare pentru obtinerea autorizatiei instalatiei de detectare, semnalizare si 

alarmare la incendiu – Liceul Tehnologic nr. 1. 

  De asemenea propun suplimentarea privind reparatii hidroizolatie la blocul S1, scara B, 

servicii ecarizaj, precum si alte cheltuieli pentru intretinere si functionare.  

 Titlul Transferuri pentru institutii publice se majoreaza cu suma de 25,30 mii lei reprezentand 

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

din Alexandria si reducerea cu aceeasi suma a titlului „Subventii”. 

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

proprii propun  majorarea cu suma de 25,30 mii lei, suma ce se repartizeaza Serviciului Comunitar 

de Transport  Public de Persoane din Alexandria, conform anexei nr. 7 la prezentul proiect de 

hotarare. 

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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