
Județul Teleorman Anexa nr. 1   la H.C.L.
Municipiul Alexandria                     nr. 204 din 25 iulie 2022
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: 261,150.02 924.61 262,074.63

Impozit pe venit , din care: 125.50 19.50 145.00

    -Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 125.50 19.50 145.00

Venituri din proprietate, din care: 3,385.59 501.03 3,886.62

    -Venituri din dividende 24.00 479.70 503.70

    -Alte venituri din proprietate 269.59 21.33 290.92

Diverse venituri, din care: 2,881.28 357.99 3,239.27

    -Taxe speciale 2,874.50 337.00 3,211.50

    -Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 6.78 1.29 8.07

    -Alte venituri 0.00 19.70 19.70

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: 2.80 0.00 2.80

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -4,415.02 998.86 -3,416.16

   - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 4,415.02 -998.86 3,416.16

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 45.35 46.09 91.44

   - Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 45.35 46.09 91.44

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020, din 
care: 119,933.54 0.00 119,933.54

   Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care: 116,994.28 0.00 116,994.28

   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 116,352.47 -229.58 116,122.89

   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 641.81 229.58 871.39

Fondul Social European (FSE), din care: 2,939.26 0.00 2,939.26

   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 1,170.82 1,488.64 2,659.46

   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 1,768.44 -1,768.44 0.00

   - Prefinanţare 0.00 279.80 279.80

CHELTUIELI  TOTAL, din care: 271,840.28 924.61 272,764.89

Învățământ, din care: 29,143.35 -826.81 28,316.54



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2022
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2022

    - bunuri și servicii 7,043.84 -20.69 7,023.15

    - active nefinanciare 11,146.84 -806.12 10,340.72

Cultura, recreere si religie, din care: 14,818.26 1,911.42 16,729.68

    - trannsferuri intre unitati ale administratiei publice 5,843.50 1,800.00 7,643.50

    - alte transferuri 1,450.00 50.00 1,500.00
    - active nefinanciare 2,252.26 64.00 2,316.26
    - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0.00 -2.58 -2.58
Asigurari si asistenta sociala, din care: 22,366.99 -61.56 22,305.43
    - bunuri și servicii 2,113.49 39.70 2,153.19
    - asistenta sociala 1,320.00 35.00 1,355.00
    - alte cheltuieli 355.00 -55.00 300.00
    - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0.00 -81.26 -81.26

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: 37,288.69 -1,023.64 36,265.05

    - bunuri și servicii 8,007.50 -780.76 7,226.74

    - active nefinanciare 5,282.26 -210.65 5,071.61

    - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0.00 -32.23 -32.23

Protectia mediului, din care: 6,299.92 774.20 7,074.12

    - bunuri și servicii 6,299.92 774.20 7,074.12

Transporturi, din care: 124,541.15 151.00 124,692.15

    - bunuri și servicii 5,930.00 151.00 6,081.00

VENITURI  DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 113,764.06 1,877.38 115,641.44

Impozit pe venit , din care: 125.50 19.50 145.00

    -Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 125.50 19.50 145.00

Venituri din proprietate, din care: 3,385.59 501.03 3,886.62

    -Venituri din dividende 24.00 479.70 503.70

    -Alte venituri din proprietate 269.59 21.33 290.92

Diverse venituri, din care: 2,881.28 357.99 3,239.27

    -Taxe speciale 2,874.50 337.00 3,211.50

    -Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 6.78 1.29 8.07

    -Alte venituri 0.00 19.70 19.70

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: -4,412.22 998.86 -3,413.36

    -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -4,415.02 998.86 -3,416.16



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2022
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2022

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 113,764.06 1,877.38 115,641.44

Învățământ, din care: 11,938.24 -20.69 11,917.55

    - bunuri și servicii 7,043.84 -20.69 7,023.15

Cultura, recreere si religie, din care: 12,566.00 1,847.42 14,413.42

    - trannsferuri intre unitati ale administratiei publice 5,843.50 1,800.00 7,643.50

    - alte transferuri 1,450.00 50.00 1,500.00

    - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0.00 -2.58 -2.58

Asigurari si asistenta sociala, din care: 22,311.99 -61.56 22,250.43

    - bunuri și servicii 2,113.49 39.70 2,153.19

    - asistenta sociala 1,320.00 35.00 1,355.00

    - alte cheltuieli 355.00 -55.00 300.00

    - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0.00 -81.26 -81.26

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: 23,637.30 -812.99 22,824.31

    - bunuri și servicii 8,007.50 -780.76 7,226.74

    - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0.00 -32.23 -32.23

Protectia mediului, din care: 6,299.92 774.20 7,074.12

    - bunuri și servicii 6,299.92 774.20 7,074.12

Transporturi, din care: 7,016.00 151.00 7,167.00

    - bunuri și servicii 5,930.00 151.00 6,081.00

VENITURI  DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 147,385.96 -952.77 146,433.19

Transferuri voluntare,  altele decat subvențiile, din care: 4,415.02 -998.86 3,416.16

   - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 4,415.02 -998.86 3,416.16

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 45.35 46.09 91.44

   - Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 45.35 46.09 91.44
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020, din 
care: 119,933.54 0.00 119,933.54
   Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care: 116,994.28 0.00 116,994.28

   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 116,352.47 -229.58 116,122.89

   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 641.81 229.58 871.39

Fondul Social European (FSE), din care: 2,939.26 0.00 2,939.26

   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 1,170.82 1,488.64 2,659.46

   - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 1,768.44 -1,768.44 0.00

   - Prefinanţare 0.00 279.80 279.80



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PLAN  INIȚIAL            

2022
INFLUENȚE              

+/-
 PLAN  FINAL           

2022

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 158,076.22 -952.77 157,123.45

Învățământ, din care: 17,205.11 -806.12 16,398.99

   - active nefinanciare 11,146.84 -806.12 10,340.72

Cultura, recreere si religie, din care: 2,252.26 64.00 2,316.26

   - active nefinanciare 2,252.26 64.00 2,316.26

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: 13,651.39 -210.65 13,440.74

   - active nefinanciare 5,282.26 -210.65 5,071.61

                                        PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                        CONSILIER,

                                        SILVIA COBÂRLIE


