
Județul Teleorman Anexa nr. 1   la H.C.L.
Municipiul Alexandria
Consiliul Local

                                                                                                                        S I T U A T I A
                                                                           privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022

mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2022
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2022

VENITURI  TOTAL, din care: 259,474.67 1,457.34 260,932.01

Diverse venituri , din care: 2,876.89 2.29 2,879.18

   - Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 2.39 2.29 4.68
Transferuri voluntare,  altele decât subvențiile, din care: 1.30 0.00 1.30
   - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -4,639.63 -842.29 -5,481.92

   - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 4,639.63 842.29 5,481.92

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 29.87 3.43 33.30

   - Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului 29.87 3.43 33.30

Subventii de la bugetul de stat 28,853.19 192.57 29,045.76
   - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 17,519.57 192.57 17,712.14
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020, din 
care: 118,674.49 1,259.05 119,933.54
   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 1,450.62 1,259.05 2,709.67

CHELTUIELI  TOTAL, din care: 270,164.93 1,457.34 271,622.27
Autoritati publice si actiuni externe, din care: 21,433.00 1,451.62 22,884.62

   - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 310.65 1,451.62 1,762.27

Învățământ, din care: 29,581.08 -375.90 29,205.18

    - active nefinanciare 11,736.17 -375.90 11,360.27

Cultura, recreere si religie, din care: 15,013.54 -53.55 14,959.99
    - active nefinanciare 2,497.54 -53.55 2,443.99

Asigurări și asistență socială, din care: 22,371.11 -22.61 22,348.50

    - active nefinanciare 77.61 -22.61 55.00

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: 36,698.40 1,297.78 37,996.18

    - active nefinanciare 4,691.97 1,297.78 5,989.75

Protectia mediului, din care: 6,227.15 -340.00 5,887.15

    - bunuri și servicii 6,227.17 -340.00 5,887.17

                    nr. 101 din 28 aprilie 2022



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2022
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2022

Transporturi, din care: 125,271.15 -500.00 124,771.15

    - bunuri și servicii 6,660.00 -500.00 6,160.00

VENITURI  DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 113,331.20 -840.00 112,491.20

Diverse venituri , din care: 2,876.89 2.29 2,879.18

    -Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 2.39 2.29 4.68

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: -4,639.63 -842.29 -5,481.92

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -4,639.63 -842.29 -5,481.92

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 113,331.20 -840.00 112,491.20

Protectia mediului, din care: 6,227.15 -340.00 5,887.15

    - bunuri și servicii 6,227.15 -340.00 5,887.15

Transporturi, din care: 7,746.00 -500.00 7,246.00

    - bunuri și servicii 6,660.00 -500.00 6,160.00

VENITURI  DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 146,143.47 2,297.34 148,440.81

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: 4,639.63 842.29 5,481.92

   - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 4,639.63 842.29 5,481.92

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 29.87 3.43 33.30

   - Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 29.87 3.43 33.30

Subventii de la bugetul de stat 21,294.09 192.57 21,486.66
   - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 17,519.57 192.57 17,712.14
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020, din 
care: 118,674.49 1,259.05 119,933.54
   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 1,450.52 1,259.05 2,709.57

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 156,833.73 2,297.34 159,131.07

Autoritati publice si actiuni externe, din care: 5,836.24 1,451.62 7,287.86

   - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 5,525.59 1,451.62 6,977.21

Învățământ, din care: 17,794.44 -375.90 17,418.54

   - active nefinanciare 11,736.17 -375.90 11,360.27

Cultura, recreere si religie, din care: 2,497.54 -53.55 2,443.99

   - active nefinanciare 2,497.54 -53.55 2,443.99

Asigurări și asistență socială, din care: 77.61 -22.61 55.00

   - active nefinanciare 77.61 -22.61 55.00

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: 13,061.10 1,297.78 14,358.88



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2022
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2022

   - active nefinanciare 4,691.97 1,297.78 5,989.75

                                        PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                        CONSILIER,

                                        IONELA CORNELIA ENE 


