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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al 

Municipiului Alexandria pe anul 2021 

  

 

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

modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului 

Alexandria pe anul 2021 cu suma de 640,20 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli. 

Precizez că la rectificarea bugetului s-au avut în vedere urmatoarele prevederi din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și anume: 

- art. 29 „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”, 

- art. 34, alin. (2) „Din bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, precum şi prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bugete se 

pot aloca, pe bază de contract de finanţare, resurse financiare către bugetele locale pentru 

finanţarea integrală sau parţială a unor proiecte de dezvoltare sau sociale de interes naţional, 

judeţean ori local.”,  

- art. 36 Fondul de rezervă bugetară „se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de 

credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar”. 

Propunerea de rectificare a bugetului local al Municipiului Alexandria este oportună, legală și 

necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: 

„Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021".  

Directia Economică va întocmi Raportul de specialitate și Direcţia Tehnic Investiții – Biroul 

Investiții Fonduri cu Finanțare Internă va întocmi Nota de fundamentare pe care le vor susţine în 

fața Comisiilor de specialitate, spre avizare. 

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR  DRĂGUȘIN 


