
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. 63244 din 18.07.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 63247 din 18.07.2022 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 63248 din 18.07.2022 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu 

Finanțare Internă;
- 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) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificarile și completările ulterioare;
- adresele nr. 1075/14.07.2022 și 1086/14.07.2022 ale Administrației Județene a Finanțelor Publice privind 

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

- protocol de colaborare 1030157/2456/14.03.2022 ȋncheiat ȋntre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  
„A.D.Ghica” al Judetului Teleorman şi Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria pentru acordarea unor masuri de sprijin 
cetăţenilor straini şi apatrizi aflati ȋn situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră ȋn
România;

- 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 924,61 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. Se aprobă  rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii al 
Municipiului Alexandria, cu suma de 74,56 mii lei  mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei nr. 3 care face 
parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 4. 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,

SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 204 din 25 iulie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 63244 din 18.07.2022

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 924,61 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;

- adresele nr. 1075/14.07.2022 și 1086/14.07.2022 ale Administrației Județene a Finanțelor 
Publice privind influența pe anul 2022 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București;

- protocol de colaborare 1030157/2456/14.03.2022 ȋncheiat ȋntre Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă  „A.D.Ghica” al Judetului Teleorman şi Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria pentru 
acordarea unor masuri de sprijin cetăţenilor straini şi apatrizi aflati ȋn situaţii deosebite, care provin 
din zona conflictului armat din Ucraina şi intră ȋn România.

Se propune și rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii al Municipiului Alexandria, cu suma de 74,56 mii lei  mii lei atât la venituri cât și la 
cheltuieli.

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 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. 63247 din 18.07.2022

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2022

Prin referatul de aprobare nr. 63244 din 18.07.2022 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;

- adresele nr. 1075/14.07.2022 și 1086/14.07.2022 ale Administrației Județene a Finanțelor 
Publice privind influența pe anul 2022 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București;

- protocol de colaborare 1030157/2456/14.03.2022 ȋncheiat ȋntre Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă  „A.D.Ghica” al Judetului Teleorman şi Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria pentru 
acordarea unor masuri de sprijin cetăţenilor straini şi apatrizi aflati ȋn situaţii deosebite, care provin 
din zona conflictului armat din Ucraina şi intră ȋn România.

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) 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.

Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la 
partea de cheltuieli cu suma de 924,61 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile bugetului local se majorează astfel:
- la capitolul „Impozit pe venit”, subcapitolul „Impozitul pe veniturile din transferul 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” cu suma de 19,50 mii lei,



- la capitolul „Venitiri din proprietate”, subcapitolul „Venituri din dividende” cu suma de 
479,70 mii lei și subcapitolul „Alte venituri din proprietate” cu suma de 21,33 mii lei,

- la capitolul „Diverse venituri”, subcapitolul „Taxe speciale” cu suma de 337,00 mii lei 
subcapitolul „Venituri din recuperarea cheltuielilor în procesul de executare silită” cu suma de 
1,29 mii lei și subcapitolul „Alte venituri” cu suma de 19,70 mii lei,

- la capitolul „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul „Venituri din vânzarea 
locuințelor construite din fondurile statului” cu suma de 46,09 mii lei.

Cheltuielile de funcţionare ale bugetului local se majorează cu suma de 1.877,38 mii lei 
astfel:

- cu suma de -20,69 mii lei se diminuează la capitolul 65.02 „Învățământ”, Titlul II - Bunuri și 
servicii (la Colegiul Național Al. I. Cuza se diminuează cu suma de 69,00 mii lei de la reparții și 
alte bunuri și servicii, la Școala Gimnazială Al. Colfescu se majorează pentru reparatii curente cu 
1,91 mii lei, la Scoala Gimnaziala nr. 7 se majorează la reparatii cu suma de 10,30 mii lei, la 
Gradinita cu PP nr. 7 se majorează cu suma de 14,00 mii lei pentru alte bunuri și servicii, la Liceul 
Tehnologic N. Bălcescu se majorează cu suma de 13,00 mii lei pentru reparații curente, la Liceul 
Tehnologic nr. 1 pentru prestari servicii sisteme ISU se majorează cu suma de 7,74 mii lei, iar la 
Liceul Teoretic Al. Ghica se majorează cu suma de 1,35 mii lei pentru reparatii curente),

- cu suma de 50,00 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, Titlul VII - Alte 
transferuri, pentru sprijin financiar biserici și 1.800,00 mii lei la Titlul VI - Transferuri curente –
Transferuri către instituții publice pentru CSM Alexandria,

- cu suma de 74,70 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări  şi asistenţă socială”, subcapitolul
„Unitati de asistenţă medico-socială” cu suma de 19,70 mii lei reprezentând măsuri de sprijin 
pentru cetatenii străini şi apatrizi aflați ȋn situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat 
din Ucraina şi intră ȋn România și cu suma de 20,00 mii lei la subcapitolul „Alte cheltuieli în 
domeniul asigurarilor și asistenței  sociale”, Titlul II - Bunuri și servici, cu suma de 35,00 mii lei
la Titlul IX - Asistență socială și se diminuează cu suma de -55,00 mii lei la Titlul XI - Alte 
cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate,

- cu suma de -780,76 mii lei se diminuează la capitolul 70.02 „Servicii și dezvoltare publică”,
Titlul II- Bunuri si servici (de la Alte cheltuieli cu bunuri și servicii – Primărie cu suma de -165,76 
mii lei și de la ADP – iluminat, materiale cu caracter funcțional și protecția muncii cu -615,00 mii 
lei) ,

- cu suma de 774,20 mii lei la capitolul 74.02 „Protecția mediului”, subcapitolul 
„Salubritate și gestionarea deseurilor”, Titlul II - Bunuri si servicii,

- cu suma de 151,00 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi”, subcapitolul „Alte cheltuieli 
în domeniul transporturilor ”, Titlul II - Bunuri si servicii la ADP pentru material antiderapant.

Cheltuielile de dezvoltare ale bugetului local se diminueaza cu suma de -952,77 mii lei la 
Titlul XII - Active nefinanciare astfel:

- cu suma de -806,12 mii lei la capitolul 65.02 „Învățământ”, 
- cu suma de -210,65 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”,
- și se majoreaza cu suma de 64,00 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”,

conform Notei de fundamentare nr. 63248 din 18.07.2022 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul 
Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și a anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la prezentul proiect de hotarâre.

În anexa nr. 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 III cu suma de 300,00 mii lei și majorarea în trimestrul IV cu aceeași 



sumă, conform adresele nr. 1075/14.07.2022 și 1086/14.07.2022 ale Administrației Județene a 
Finanțelor Publice.

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri 
proprii se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 1.8074,56 mii lei pentru Clubul 
Sportiv Municipal Alexandria, conform anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre.

Veniturile bugetului instituţiilor publice se majorează astfel:
- la capitolul „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul „Venituri din 

prestări de servicii”- vânzări bilete cu suma de 2,68 mii lei,
- la capitolul „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile”, subcapitolul „Alte transferuri 

voluntare”- subvenții de la FRF pentru fotbal fete cu suma de 71,88 mii lei,
- la capitolul „Subvenții de la alte administrații”, subcapitolul „Subvenții pentru instituții 

publice”- transferuri din bugetul local cu suma de 1.800,00 mii lei.
Cheltuielile de funcţionare ale bugetului instituțiilor publice se majorează cu suma de 

1.8074,56 mii lei conform anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre și a solicitărilor primite de la 
CSM Alexandria.

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


