
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte : validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria
pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2293/29.12.2022

Consiliul  Local  al  Municipiului  Alexandria,  judeţul Teleorman,  ȋntrunit  ȋn sedinţă  ordinară,
având in vedere:

- referatul de aprobare nr. 1541/12.01.2023 al  Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate  nr. 1543/12.01.2023 al Direcţiei Economice;
-  raportul  comisiilor  de  specialitate  pe  domenii  de  activitate  ale  Consiliului  Local  al

Municipiului Alexandria;
- Dispoziţia  Primarului  Municipiului  Alexandria nr. 2293 din 29.12.2022 privind majorarea

bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022;
- prevederile  art.  82,  alin.1  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a” din O.U.G.  nr. 57/2019 privin Codul

administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din

O.U.G.  nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.  1. Se  aprobă validarea  modificărilor  privind  majorarea  bugetului  local  al  Municipiul
Alexandria  pe anul 2022 efectuată  cu Dispoziția  Primarului  Municipiului  Alexandria  nr.  2293 din
29.12.2022.

Art.  2. Prin grija  Secretarului  General  al  Municipiului  Alexandria,  prezenta  hotărâre  va fi
transmisă  Instituției  Prefectului  Judeţului  Teleorman  pentru  verificarea  legalităţii,  Primarului
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice pentru cunoaştere și punere în aplicare.

  
PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                         CONTRASEMNEAZA,

                      CONSILIER,              SECRETAR GENERAL
               IOAN AUGUSTIN                                     ALEXANDRU RĂZVAN CECIU  
                                  

ALEXANDRIA
Nr. 06 din 25 ianuarie 2023



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Nr. 1541 din 12.01.2023

REFERAT DE APROBARE

privind validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria  pe
anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2293/29.12.2022

În conformitate cu art. 82, alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  bugetul  local  se  poate  majorara  „cu  sumele  aprobate  prin
hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispozitia Guvernului,
precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează,
respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca
la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective”.

Avand ȋn vedere adresa nr. 27101/15.12.2022 a Consiliului Judetean Teleorman privind sume
repartizate  din Fondul la  dispozitia  consiliului  judetean  se alocă  Municipiului  Alexandria, ȋn  baza
articolului 82,  alin.1  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  s-a  procedat  la  întocmirea  dispoziţiei  de  majorare  a  bugetului  local  al
Municipiului Alexandria, urmând ca la prima sedinţă a autoritatii publice deliberative să se valideze
modificarile respective.

In  conformitate  cu  prevederile  art.  136,  alin.  (1)  din  O.U.G.  nr.  57/2019   privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun urmatorul proiect de hotarare: "Proiect
de  hotărâre  cu  privire  la  validarea  modificărilor  privind  majorarea  bugetului  local  al  Municipiul
Alexandria  pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2293/29.12.2022”.

Direcția Economică va ȋntocmi raportul de specialitate pe care ȋl va susţine ȋn faţa comisiilor de
specialitate, spre avizare.

P R I M A R,

V I C T O R   D R A G U Ș I N



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Economică
Nr. 1543 din 12.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria  pe
anul 2022 efectuate cu Dispoziţia Primarului nr. 2293/29.12.2022

Prin  referatul  de  aprobare  nr.  1541/12.01.2023  Primarul  Municipiului  Alexandria,  propune
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului
local al Municipiul Alexandria  pe anul 2022.

În conformitate cu art. 82, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările  şi  completarile  ulterioare,  bugetul  local  se  poate  majora  „cu  sumele  aprobate  prin
hotarâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispozitia Guvernului,
precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează,
respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca
la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective”. 

Avand ȋn vedere adresa nr. 27101/15.12.2022 a Consiliului Judetean Teleorman privind sume
repartizate din Fondul la dispozitia consiliului judetean se alocă Municipiului Alexandria,   ȋn baza
articolului 82,  alin.1  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  s-a  procedat  la  întocmirea  dispoziţiei  de  majorare  a  bugetului  local  al
Municipiului Alexandria, urmând ca la prima sedinţă a autoritatii publice deliberative să se valideze
modificarile respective.

Luând ȋn considerare  că cele  prezentate  sunt  legale,   s-a  ȋntocmit  proiectul  de hotărâre  cu
privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria  pe anul
2022, care ȋmpreună cu ȋntreaga documentație va fi supus dezbaterii şi aprobarii Consiliului Local al
Municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV, 
HARITINA GAFENCU

Compartiment Buget,
Mirela Bolintineanu
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