
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. 15.510 din 23.02.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 15.512 din 23.02.2022 al Direcţiei Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile și 

completările ulterioare;
- adresa nr. 258 din 22.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind valoarea pe anul 

2022 și estimările pe perioada 2023-2025 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

- adresa nr. 4548/VIIC/24.02.2022 a Consiliului Judeţean Teleorman de repartizare a cotei de 6% din 
impozitul pe venitul estimat a se ȋncasa la bugetul de stat ȋn anul 2022;

- 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 4.927,84 mii lei 
atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.2. Se aprobă  rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii al Municipiului Alexandria, cu suma de 430,00 mii lei  mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform 
anexei nr. 2 care face 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 pentru cunoaştere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,        
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

MARIAN DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 54 din 28 februarie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 15.510 din 23.02.2022

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 4.927,84 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Precizez că la rectificarea bugetului s-a avut în vedere:
- adresa nr. 258 din 22.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind 

valoarea pe anul 2022 și estimările pe perioada 2023-2025 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și municipiului București, mai concret repartizarea sumei pentru finanțarea de bază a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria,

- adresa nr. 4548/VIIC/24.02.2022 a Consiliului Judeţean Teleorman de repartizare a cotei de 
6% din impozitul pe venitul estimat a se ȋncasa la bugetul de stat ȋn anul 2022;

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 pe care îl 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. 15.512 din 23.02.2022

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

al Municipiului Alexandria pe anul 2022

Prin referatul de aprobare nr. 15.510 din 23.02.2022 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 adresa nr. 258 din 22.02.2022 a Administrației 
Județene a Finanțelor Publice privind valoarea pe anul 2022 și estimările pe perioada 2023-2025 a 
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București (repartizarea sumei 
pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 
Alexandria) și adresa nr. 4548/VIIC/24.02.2022 a Consiliului Judeţean Teleorman de repartizare a 
cotei de 6% din impozitul pe venitul estimat a se ȋncasa la bugetul de stat ȋn anul 2022.

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

- art. 19, 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 4.927,84 mii lei, conform anexei care fac parte integrantă din prezentul 
proiect de hotărâre. 

Veniturile de funcționare ale bugetul local se majorează astfel:
- la capitolul „Sume defalcate din TVA”, subcapitolul „Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor si Municipiului Bucureşti” cu suma de 4.627,84 mii lei,

- la capitolul „Cote și sume defalcate din impozitul pe venit”, subcapitolul „Sume repartizate 
din Fondul la dispoziția Consiliului Județean” cu suma de 300,00 mii lei.

Cheltuielile de funcţionare ale bugetului local se majorează astfel:
- cu suma de 4.627,84 mii lei la capitolul „Învățământ”, Titlul II Bunuri si servicii, pentru 

finanțarea de bază a unităților de ȋnvățământ preuniversitar de stat, pentru:
- Grădinița cu program prelungit nr. 4 – 172,78 mii lei,
- Grădinița cu program prelungit nr. 6 – 100,88 mii lei,



- Grădinița cu program prelungit nr. 7 – 125,84 mii lei,
- Grădinița cu program prelungit „Ion Creangă” – 151,84 mii lei,
- Școla Gimnazială „Mihai Viteazul” – 393,79 mii lei,
- Școla Gimnazială „Ștefan cel Mare” – 553,56 mii lei,
- Școla Gimnazială „Alexandru Colfescu” – 183,87 mii lei,
- Școla Gimnazială „Mihai Eminescu” – 316,13 mii lei,
- Școla Gimnazială nr. 7 – 275,55 mii lei,
- Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” – 431,68 mii lei,
- Colegiul Național „Mircea Scarlat” – 416,35 mii lei,
- Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” – 292,52 mii lei,
- Liceul Teoretic „Constantin Noica” – 290,25 mii lei,
- Liceul Tehnologic nr. 1 – 396,46 mii lei,
- Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” – 370,34 mii lei,
- Școala Postliceală Sanitară – 156,00 mii lei.

- cu suma de 200,00 mii lei la capitolul „Cultură, recreere și religie”, Titlul VII Alte transferuri,
- cu suma de 100,00 mii lei la capitolul „Protecția mediului”, Titlul II Bunuri si servici.

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri 
proprii se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 430,00 mii lei conform 
solicitărilor primite de la Liceul Teoretic Alexandru Ghica, Colegiul National Pedagogic Mircea 
Scarlat și Liceul Tehnologic nr. 1.

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



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

                                                                                                                                   SITUAȚIA
                                                                                  privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022

mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
BUGET  
INIȚIAL            

2022

INFLUENȚE              
+/-

 BUGET  FINAL           
2022

ESTIMARI 
2023

ESTIMARI 
2024

ESTIMARI 
2025

VENITURI  TOTAL, din care: 254,284.98 4,927.84 259,212.82 118,767.00 118,351.50 118,412.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 66,920.00 300.00 67,220.00

    -Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 0.00 300.00 300.00

Sume defalcate din TVA, din care: 14,955.00 4,627.84 19,582.84 20,592.00 25,098.00 25,231.00
   - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 14,955.00 4,627.84 19,582.84 19,865.00 20,007.00 20,138.00

CHELTUIELI  TOTAL, din care: 264,975.24 4,927.84 269,903.08 118,767.00 118,351.50 118,412.00

Învățământ, din care: 26,034.83 4,627.84 30,662.67 15,411.00 15,128.50 15,782.00

    - bunuri și servicii 2,341.30 4,627.84 6,969.14 10,035.50 9,753.00 10,406.50

Cultura, recreere si religie, din care: 12,343.50 200.00 12,543.50

    - alte transferuri 1,200.00 200.00 1,400.00

Protectia mediului, din care: 6,200.00 100.00 6,300.00

    - bunuri și servicii 6,200.00 100.00 6,300.00

VENITURI  DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 108,685.21 4,927.84 113,613.05 118,767.00 118,351.50 118,412.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 66,920.00 300.00 67,220.00

    -Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 0.00 300.00 300.00

Sume defalcate din TVA, din care: 14,955.00 4,627.84 19,582.84 20,592.00 25,098.00 25,231.00
   - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 14,955.00 4,627.84 19,582.84 19,865.00 20,007.00 20,138.00

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 108,685.21 4,927.84 113,613.05 118,767.00 118,351.50 118,412.00

Învățământ, din care: 7,166.80 4,627.84 11,794.64 15,411.00 15,128.50 15,782.00

    - bunuri și servicii 2,341.30 4,627.84 6,969.14 10,035.50 9,753.00 10,406.50

Cultura, recreere si religie, din care: 12,343.50 200.00 12,543.50

    - alte transferuri 1,200.00 200.00 1,400.00

Protectia mediului, din care: 6,200.00 100.00 6,300.00

    - bunuri și servicii 6,200.00 100.00 6,300.00

                 nr. 54 din 28 februarie 2022



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
BUGET  
INIȚIAL            

2022

INFLUENȚE              
+/-

 BUGET  FINAL           
2022

ESTIMARI 
2023

ESTIMARI 
2024

ESTIMARI 
2025

                                                                                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                                                                                         CONSILIER,

                                          MARIAN DRAGOȘ PETCU           



Județul Teleorman                          Anexa nr. 2 la H.C.L.
Municipiul Alexandria
Consiliul Local

                                                                                                                                   SITUAȚIA
                                                                         privind rectificarea institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 

mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
BUGET  INIȚIAL            

2022
INFLUENȚE              

+/-
 BUGET  FINAL           

2022

VENITURI  TOTAL, din care: 8,236.34 430.00 8,666.34

Venituri din proprietate, din care: 144.00 100.00 244.00

    -Venituri din concesiuni si inchirieri 144.00 100.00 244.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati, din care: 1,051.84 330.00 1,381.84

   - Taxe si alte venituri in  învăţământ 67.84 30.00 97.84

   - Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 758.00 300.00 1,058.00

CHELTUIELI  TOTAL, din care: 8,400.89 430.00 8,830.89

Învățământ, din care: 1,241.39 430.00 1,671.39

    - bunuri și servicii 1,216.39 430.00 1,646.39

VENITURI  DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 8,225.34 430.00 8,655.34

Venituri din proprietate, din care: 144.00 100.00 244.00

    -Venituri din concesiuni si inchirieri 144.00 100.00 244.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati, din care: 1,051.84 330.00 1,381.84

   - Taxe si alte venituri in  învăţământ 67.84 30.00 97.84

   - Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 758.00 300.00 1,058.00

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care: 8,389.89 430.00 8,819.89

Învățământ, din care: 1,230.39 430.00 1,660.39

    - bunuri și servicii 1,216.39 430.00 1,646.39

                                          din venituri proprii al municipiului Alexandria pe anul 2022

                 nr. 54 din 28 februarie 2022



mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
BUGET  INIȚIAL            

2022
INFLUENȚE              

+/-
 BUGET  FINAL           

2022

                                                                                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                                                                                         CONSILIER,

                                                                                                                                            MARIAN DRAGOȘ PETCU           


