
Municipiul Alexandria 

Direcția Economică 

Nr. 25347 din 20.10.2021    

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local 

al Municipiului Alexandria pe anul 2021 

 

Prin referatul de aprobare nr. 25345 din 20.10.2021 Primarul Municipiului Alexandria, propune 

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

anul 2021. 

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

modificarile si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor propuneri 

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.” La rectificarea bugetului s-au avut în vedere  şi 

prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

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”,  prevederile art. 

8, alin. (1) din O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri 

europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19 și adresa nr. 9237/2021 a O.C.P.I. 

Teleorman privind finantarea lucrarilor de înregistrare sistematică - etapa VII, avînd ca obiect sectoarele 

cadastrale din cadrul UAT conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu 

modificprile și compăletările ulterioare. 

1. Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea 

de cheltuieli cu suma de 353,98 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.  

Veniturile totale ale bugetul local se majorează astfel: 

- 160,00 mii lei - „Sume  alocate din bugetul Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul din cadrul Programului Național de 

cadastru și carte funciară”, 

- 4,89 mii lei - „Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului”, 

- 153,02 mii lei - „ Venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al 

unitaţilor administrativ-teritoriale”. 

Cheltuielile de funcţionare se majorează cu suma de 811,28 mii lei dupa cum urmează: 

- Titlul I Cheltuilei de personal se majorează cu suma de 36,07 mii lei, reprezentănd stimulent de risc 

pentru medici, personal medico-sanitar și auxiliar implicat direct în periada stării de urgnță. 

- Titlul II Bunuri şi servicii se majorează cu suma de 666,56 mii lei, astfel: 

- la cap. 51-Autoriţati publice şi acţiuni externe se majorează cu suma de 30,00 mii lei 

reprezentând suplimentare la plată a utilităților, 

- la cap. 61-Ordine publică şi siguranţă naţională se majorează cu suma de 7,00 mii lei 

reprezentând suplimentare la plată a consumului de carburanți,  

- la cap.65-Învatământ se majorează cu suma de 40,50 mii lei pentru obiecte de inventar (2,00 

mii lei la Gradinita cu PP nr. 7,  35,00 mii lei la Școala Gimnazială Al. Colfescu şi 3,50 mii lei 

la Liceul Teoretic Al. Ghica) și se diminuează cu suma de 37,00 mii lei de la Școala 

Gimnazială M. Vitezul de la obiecte de inventar pentru virare la mijloace fixe, 

- la cap. 66-Sănătate se majorează cu suma de 90,00 mii lei  reprezentând suplimentare plată a 

utilităţilor şi a prestarilor de servicii medicale la Centrul de vaccinare,  



- la cap. 67-Cultură, recreere si religie se reduce cu suma de 375,00 mii lei (75,00 mii lei de la 

subcapitolul Servicii culturale și 300,00 mii lei de la subcapitolul Întretinere grădini publice, 

parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement),  

- la cap. 68-Asigurări şi asistenţă socială se reduce cu suma de 97,00 mii lei de la subcapitolul 

Creșe,  

- la cap. 70-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica se majorează cu suma de 388,06 mii lei 

(160,00 mii lei pentru lucrări de ȋnregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale-cărţi funciare din 

cadrul UAT, 200,00 mii lei la ADP pentru materiale şi prestari servicii iluminat public si 28,06 mii lei 

prestări servicii privind protecţia datelor informatice). 

- la cap. 74-Protecţia mediului se majorează cu suma de 620,00 mii lei (modernizare platforme 

colectare deșeuri menajere - Zona blocurilor 500-Peco, Zona Piața Centrală, Zona blocurilor 350 str. Cuza 

Vodă și Zona blocurilor 450 str. Cuza Vodă, actualizare Registru Spaţii Verzi, suplimentare pentru plata 

apei pluviale și materiale cu caracter funcţional pentru salubritate la ADP). 

- Titlul VI Transferuri interne între unități ale administrației publice se majorează cu suma de 27,00 mii 

lei pentru suplimentarea bugetului Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane 

Alexandria; 

- Titlul VII Alte transferuri se majoreaza cu suma de 75,00 mii lei la cap. 67-Cultură, recreere şi religie 

reprezent transferuri pentru parteneriatele cu Fundația THE ISTITUTE, Centrul de Transfuzie Sanguină și 

Clubul de dans sportive SIBBA; 

- Titlul IX Asistență socială se majoreaza cu suma de 6,65 mii lei suplimentare pentru plata drepturilor 

copiilor cu CES la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare și  Liceul Teoretic Al. Ghica. 

Cheltuielile de dezvoltare se reduc cu suma de 457,30 mii lei la Titlul XII Active nefinanciare 

conform Notei de fundamentare nr. 25350/2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu 

Finanțare Internă și a anexelor nr. 4, 5, 6, 7, 8,9 si 10 la prezentul proiect de hotarâre. 

 2. Bugetul creditelor interne se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu 

suma de 30,00 mii lei, conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile totale ale bugetul creditelor interne se majorează astfel: 

-  „Sume aferente împrumuturilor contractate conform O.U.G. nr. 46/2015 pentru finanţarea 

cheltuielilor de dezvoltare” cu suma de 30,00 mii lei.  

 Cheltuielile de dezvoltare ale bugetul creditelor interne se majorează astfel: 

- cap. 70-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica cu suma de 30,00 mii lei reprezentand „Raport de audit 

energetic si luminotehnic al sistemului de iluminat public pentru  obiectivul "Retea de iluminat public în 

incinta fostei UM în Municipiul Alexandria” cod SMIS 124093. 

 3. Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 27,00 mii lei, conform 

anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre, sumă necesară suplimentării pâna la sfârșitul anului 2021 a 

cheltuielilor de funcționare (3,00 mii lei cheltuieli de personal și 24,00 mii lei consum carburanți) la 

Serviciului Comunitar de Transport Public Local de persoane Alexandria; 

Luând ȋn considerare că cele prezentate sunt legale, iar aceste modificări s-au făcut în conformitate 

cu prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare și că echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre dezbatere și aprobare 

prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria.       
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