
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţă de ordinară,
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 32.790 din 20.04.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 32.797 din 20.04.2022 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 32.800 din 20.04.2022 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții 

Fonduri cu Finanțare Internă și Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- prevederile art. 19, alin. (2), art. 29 și art. 50, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;
- adresa nr. 595 din 11.04.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind 

modificarea repartizării pe trimestre a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate;

- Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 667 
din 07.04.2022, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de cătr AM POCA pentru 
implementarea proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul 
Alexandria”, cod SIPOCA 1234/MySMIS2014+ 155222,

- 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria, cu suma de 1.457,34
mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 3, 4, 5, 6 și 7 care fac parte integrantă
din prezenta  hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea de alocații bugetare între trimestre ale bugetului local al
Municipiului Alexandria, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 3. 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 și Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă pentru cunoaştere și punere în 
aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,        
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

IONELA CORNELIA ENE           ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
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DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Aprobat,
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ PRIMAR
Nr. 32800/20.04.2022 Victor DRAGUȘIN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții

cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local 
în anul 2022

Cap. 51.02 AUTORITATI PUBLICE

B - Lucrări noi

Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul U.A.T. Municipiul Alexandria

S-a aprobat contractul de finanțare nr.667/07.04.2022 în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă. Obiectul Contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM 
POCA, pentru implementarea proiectului cu titlul "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul U.A.T. 
Municipiul Alexandria", cod SIPOCA 1234/MySMIS2014+ 155222.

Suma solicitată este de 1.451.620 lei

Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

A –Lucrări în continuare

Modernizare și reparații - Școala Mihai Viteazul – execuție

Se diminuează cu suma de 184.310,00 lei

C – Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții

Reabilitare termică clădire Gradinița nr.5 – Expertiză tehnică+ Audit energetic

Se diminuează cu suma de 38.260,00 lei

Amenajare curte (COVOR ASFALTIC)  la Liceul Tehnologic nr.1- DALI+DTAC+PT

Se diminuează cu suma de 63.000,00 lei

Refacere acoperiș tip șarpantă internat Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu-DALI+DTAC+PT

Se diminuează cu suma de 60.000,00 lei

Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic nr. 1 - DALI+PT+DTAC

Se diminuează cu suma de 63.000,00 lei
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Amenajare curte  la Liceul Teoretic C.Noica-DALI+DTAC+PT

Se diminuează cu suma de 63.000,00 lei

Expertiză tehnică Reabilitare și modernizare internat la Colegiul National Pedagogic Mircea Scarlat

Suma solicitată este de 95.670,00 lei

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

C -Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții

Reabiltare termică cladire administrativă Seră de flori – Expertiză Tehnică+Audit Energetic

Se diminuează cu suma de 17.850,00 lei

Reabiltare termică cladire anexă Centrala termică de la Sera de flori- Expertiză Tehnică+Audit 
Energetic

Se diminuează cu suma de 17.850,00 lei

Reabiltare termică cladire anexă Atelier de la Sera de flori- Expertiză Tehnică+Audit Energetic

Se diminuează cu suma de 17.850,00 lei

Cap.68-ASISTENTA SOCIALA

C -Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții

Reabiltare termică cladire sediu Direcția de Asistență Socială - Expertiză Tehnică+Audit Energetic

Se diminuează cu suma de 22.610,00 lei

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

B-Lucrări noi

Amenajare platforme colectare și depozitare temporară a deșeurilor vegetale SF+PT+DTAC

Suma solicitată este de 59.500,00 lei

Reabilitare termică bloc M8 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 45.840,00 lei

Reabilitare termică bloc M5 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 54.780,00 lei

Reabilitare termică bloc M2 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 64.910,00 lei

Reabilitare termică bloc L5 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 56.840,00 lei
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Reabilitare termică bloc BM6 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 51.460,00 lei

Reabilitare termică bloc J135- Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 74.530,00 lei

Reabilitare termică bloc A3 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 92.880,00 lei

Reabilitare termică bloc A1 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 51.410,00 lei

Reabilitare termică bloc V1 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 40.730,00 lei

Reabilitare termică bloc V2 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 41.890,00 lei

Reabilitare termică bloc V3 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 42.260,00 lei

Reabilitare termică bloc V4 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 51.700,00 lei

Reabilitare termică bloc V5 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 41.890,00 lei

Reabilitare termică bloc V6 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 42.630,00 lei

Reabilitare termică bloc V7 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 43.960,00 lei

Reabilitare termică bloc 820 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 73.900,00 lei

Reabilitare termică bloc 821- Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 69.600,00 lei

Reabilitare termică bloc 822 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 68.730,00 lei

Reabilitare termică bloc 823 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 74.910,00 lei

Reabilitare termică bloc 816- Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 47.960,00 lei
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Reabilitare termică bloc 817 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 49.130,00 lei

Reabilitare termică bloc 819 - Expertiză tehnică+Audit energetic

Suma solicitată este de 56.340,00 lei

BIROUL INVESTIȚII FONDURI              BIROUL INVESTIȚII FONDURI                                                                                                    
CU FINANȚARE INTERNĂ                                                                   CU FINANȚARE EXTERNĂ       

Șef Birou, Șef Birou,
Andreea UNTEȘU                                Claudia PIRJOLEA
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JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 32.790 din 20.04.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
Municipiului Alexandria pe anul 2022

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 2022 cu suma de 1.457,34 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Precizez că la rectificarea bugetului s-au avut în vedere și 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. 50, alin. 2, lit. „a” „Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, 
precum şi modificarea acestora se aprobă de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat … Sumele astfel aprobate se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale de către direcţiile generale ale finanţelor publice;

- adresa nr. 595 din 11.04.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind 
modificarea repartizării pe trimestre a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate;

- Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 667 
din 07.04.2022, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de cătr AM POCA pentru 
implementarea proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul 
Alexandria”, cod SIPOCA 1234/MySMIS2014+ 155222,

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 2022".

Directia Economică va întocmi Raportul de specialitate iar Direcţia Tehnic Investiții – Biroul 
Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă va întocmi 
Nota de fundamentare pe care le va 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



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 32.797 din 20.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local

al Municipiului Alexandria pe anul 2022

Prin referatul de aprobare nr. 32.790 din 20.04.2022 Primarul Municipiului Alexandria, 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2022.

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.”

La rectificarea bugetului s-a avut în vedere:
- 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. 50, alin. 2, lit. „a” „Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, 
precum şi modificarea acestora se aprobă de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat … Sumele astfel aprobate se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale de către direcţiile generale ale finanţelor publice;

- Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 667 
din 07.04.2022, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de cătr AM POCA pentru 
implementarea proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul 
Alexandria”, cod SIPOCA 1234/MySMIS2014+ 155222,

- adresa nr. 595 din 11.04.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind 
modificarea repartizării pe trimestre a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate;

Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor 
acte normative și documente:

- prevederile art. 19, alin. (2), art. 29 și art. 50, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

- 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.

1. Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la 
partea de cheltuieli cu suma de 1.457,34 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile bugetului local ale bugetul local se majorează astfel:
- la capitolul „Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de 

executare silită” cu suma de 2,29 mii lei,
- la capitolul „Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului” cu suma de 

3,43 mii lei,



- la capitolul „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul „Subvenții de la bugetul de stat 
către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 cu suma de 192,57 
mii lei,

- la capitolul „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 
aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul „Sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anul curent” cu suma de 1.259,05 mii lei.

Cheltuielile de funcţionare ale bugetului local se diminuează cu suma de 840,00 mii lei 
astfel:

- cu suma de 340,00 mii lei la capitolul „Protecția mediului”, Titlul II Bunuri si servici,
- cu suma de 500,00 mii lei la capitolul „Transporturi”, Titlul II Bunuri si servicii.
Cheltuielile de dezvoltare ale bugetului local se majorează cu suma de 2.297,34 astfel:
- cu suma de 1.451,62 mii lei la TITLUL X  Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020,
- cu suma de 845,72 mii lei la Titlul XII Active nefinanciare,

conform Notei de fundamentare nr. 32.800 din 20.04.2022 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul 
Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și a anexelor nr. 3, 4, 5, 6, și 7 la prezentul proiect de 
hotarâre.

2. În anexa 2 la prezentul proiect de hotărâre avem modificarea repartizării pe trimestre a 
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, prin 
diminuarea din trimestrul II cu suma de 268,00 mii lei și majorarea în trimestrul IV cu aceeași 
sumă, conform adresa nr. 595 din 11.04.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Luând in considerare că cele prezentate s-au făcut în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 
(2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările și completările, iar 
echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre analiză și aprobare prezentul raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre cu privire la „rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe 
anul 2022”.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU

COMPARTIMENT BUGET,
Consilier,

Mirela Bolintineanu


