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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local 

al Municipiului Alexandria pe anul 2019 

 

Prin referatul de aprobare nr. 26742 din 25.11.2019 Primarul municipiului Alexandria, propune 

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

anul 2019. 

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 in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a 

bugetului de stat, precum 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. 

Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor acte 

normative si documente: 

- Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si complectarile ulterioare;  

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si complectarile ulterioare. 

2. 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 16,63 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.  

 La partea de venituri se majoreaza astfel: 

- capitolul Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii si sponsorizari) cu suma de 16,63 mii 

lei,  

 La partea de cheltuieli avem urmatoarele modificari astfel: 

- bunurile si serviciile se suplimenteaza cu suma de 16,63 mii lei reprezentand donatii si sponsorizari 

pentru „Zilele Municipiului Alexandria” iar la celelealte capitole, la titlul bunuri si servicii, avem virari de 

credite bugetare intre capitole, pentru utilitati, diverse reparatii, obiecte de inventar, prestari servicii de la alte 

articole bugetare pentru care nu mai este necesara finantarea. 

-cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 91,10 mii lei conform notei de fundamentare nr. 

26744 din 25.11.2019 prin virare de credite de la bunuri si servicii. 

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

propun majorarea cu suma de 12,00 mii lei, pentru Gradinita cu program prelungit nr. 6 si virari de credite 

intre alineate pentru Clubul Sportiv Municipal Alexandria si Serviciul Comunitar de Transport Public Local 

de Persoane Alexandria pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii. 

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

schimba iar 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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