
ROMANIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE

Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi, pentru
anul 2022

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în ședință
extraordinară, având în vedere:

- referat de aprobare nr. 1282/12.01.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raport de specialitate nr. 1283/12.01.2021 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 1286/12.01.2021 a Direcţiei Tehnic Investiţii - Biroul Investiții 

Fonduri cu Finanțare Internă si Biroul Investitii Fonduri cu Finantare Externă;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al

Municipiului Alexandria;
- prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” 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 privind 

Codul administrativ, cu modificările și 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 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi pentru 
anul 2022 ȋn suma de 10.690,26 mii lei pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, conform anexelor 1,
2, 3, 4, 5, 6 şi 7 care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

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 și Direcției Tehnic-Investiții - Biroul Investiții Fonduri 
cu Finanțare Internă si Biroul Investitii Fonduri  cu Finantare Externă pentru cunoaştere şi punere ȋn 
aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

MARIAN DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU  

ALEXANDRIA
Nr. 01 din 19 ianuarie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 1282 din 12.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea utilizării excedentului  Municipiului Alexandria din anii 
precedenţi, pentru anul 2022

Potrivit art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completarile ulterioare, excedentul din anii precedenţi poate fi utilizat şi 
pentru finanţarea unor investitii din competenţa administraţiei publice locale.

Analizând disponibilităţile existente la această dată propun utilizarea sumei de 
10.690,26 mii lei pentru finanţarea unor investiţii. Propunerea este necesară, oportună şi 
legală, fiind ȋn conformitate cu prevederile  art. 58, alin (1), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Urmare a prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare propun următorul proiect de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului Municipiului 
Alexandria din anii precedenţi, pentru anul 2022". 

Direcţia Economică va ȋntocmi raportul de specialitate, iar Direcţia Tehnic Investiţii -
Biroul Investiţii Fonduri cu Finantare Internă si Biroul Investitii Fonduri cu Finantare 
Externă vor ȋntocmi nota de fundamentare pe care le vor susţine ȋn faţa comisiilor de 
specialitate, spre avizare.

Dupa ȋntocmirea raportului de specialitate şi avizarea de catre comisiile sus 
menţionate, proiectul de hotărâre ȋnsotit de referatul de aprobare şi avizul comisiei de 
specialitate, va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

PRIMAR,
VIVTOR  DRAGUȘIN



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcţia Economică
Nr. 1283 din 12.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi, 
pentru anul 2022

Prin referatul de aprobare nr. 1282 din 12.01.2021 Primarul Municipiului Alexandria, propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la utilizarea excedentului  Municipiului Alexandria din 
anii precedenţi, pentru anul 2022.

Potrivit art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi 
completată, se specifică urmatoarele:

La alin. (1): „excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe 
cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat prevăzute la art. 6, lit. „a”, a celor exceptate la art. 6, lit. „b” şi a transferurilor din 
bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în 
exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în 
urma aplicării prevederilor lit. „a”;

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.”

Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor acte 
normative şi documente:

- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completarile ulterioare.

La sfârşitul anului 2021 contul de excedent este ȋn suma de 10.690,26 mii lei. Pentru anul 2022
se propune utilizarea  acestei sume pentru secţiunea de dezvoltare ȋn vederea finanţării unor obiective 
de investiţii ale Municipiului Alexandria, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 care fac parte 
integrantă din prezenta  hotărâre şi a Notei de fundamentare nr. 1286/12.01.2021.

Proiectul de hotarâre ȋmpreună cu ȋntreaga documentaţie cu privire la utilizarea excedentului 
din anii precedenţi pentru anul 2022 se va supune spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU

COMPARTIMENT BUGET,
Consilier,                  

Mirela Bolintineanu


