
ROMANIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E 
  
Priveşte: Modificarea HCL nr. 19/10.02.2011 privind aprobarea bugetului 

general al Municipiului Alexandria 
pe anul 2011 

  
            Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa de 
indata, având in vedere; 

- expunerea de motive nr. 22648/29.11.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 22649/29.11.2011 al Direcţiei Buget Finante Taxe si Impozite;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 
- prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011; 
- prevederile anuntului nr. 73717/16.08.2011 de afisare a proiectului de buget pe 

anul 2011 la sediul Primariei municipiului Alexandria; 
- prevederile procesului verbal nr. 73717/16.08.2011 de afisare a proiectului de 

buget pe anul 2011 la sediul Primariei municipiului Alexandria; 
- adresa nr. 320/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 529/2011 a Consiliului Judetean Teleorman; 
- adresa nr. 1899/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 1246/2011 a Consiliului Judetean Teleorman; 
- adresa nr. 30432/29.11.2011, a DGFP Teleorman; 
- adresa nr. II/9327/29/11/2011 a Institutiei Prefectului Judetul Teleorman; 
- adresa nr. 7832/18.11.2011 a Ministerului Finantelor Publice; 
-  prevederile Hotararii Guvernului nr. 110/2011 privind aprobarea proiectelor 

selectate in sesiunea 21 septembrie 2009 – 12  octombrie 2009 si a  si a finantarii acestora, 
in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii 
verzi; 
 -  prevederile Ordinului nr. 47/2011 privind privind alocarea unor sume pentru 
compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru 
producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat corespunzator anului 
2011 - trimestrul I, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor 
locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate 

- adresa nr. 5652/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 7892/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 9074/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 14256/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 20067/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 18697/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 23150/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 30470/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- adresa nr. 30471/2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman; 
- Ordinul nr. 157/2011 al MAI privind alocarea unor sume pentru cofinantatrea de 

investitii in vederea reabilitarii sitemelor centralizate de alimentare cu energie 



termica a localitatilor conform programului „ Termoficare 2006-2015 Caldura si 
Confort”; 

-  Ordin nr. 178/2011 privind alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor 
neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice 
furnizate populatiei in sistem centralizat corespunzator anului 2011, transa a II-a, conform 
Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru 
energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate; 

-    notele de fundamentare ale Directiei Tehnic Investitii; 
- prevederile art. 19, alin. (1), lit. „a” si a art. 26, alin. (4), art. 39, alin. (5),  din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare;   

- prevederile Legii 52/2003, privind transparenta decizionala; 
-    prevederile art. 36, alin. (2). lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea  nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale,  republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 59 din Legea 24/2000, privind normele de tehnica legislativa; 
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), si (2) lit.”a” si ale art. 115 alin. (1) lit. ”b”, din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

      
H O T A R A S T E: 

 
  Art. I. Se modifica HCL nr. 19/10.02.2011 privind aprobarea bugetului general al 
Municipiului Alexandria pe anul 2011 dupa cum urmeaza: 

Articolul 1. Va avea urmatorul cuprins: „ Se aproba bugetul general al municipiului 
Alexandria pe anul 2011, in suma de 111.671,32 mii lei, conform anexelor nr. 1,2,5 si 8 
care fac parte integranta din prezenta hotarare, pe sectiunea de functionare conform 
anexelor 3 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare, pe sectiunea de 
dezvoltare conform anexelor 4 si 7 care fac parte integranta din prezenta hotarare, precum 
si programul de investitii pe anul 2011 conform anexelor nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17”. 

Articolul 2. Va avea urmatorul cuprins: „ Se aproba numarul de personal si fondul 
de salarii de baza pentru anul 2011, conform anexei 9 care face parte integranta din 
prezenta hotarare”. 

Art. II. Se aproba utilizarea excedentului din anul 2010, in suma de 5.921,00 mii lei 
pentru sectiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, si 17.   
 Art. III. Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisa Institutiei 
prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Direcţiei Buget Finante Taxe si Impozite, Direcţiei Tehnic Investitii, Serviciului 
Administratiei Activitatilor Sociale, protectie Sociala., Serviciului Politia Locala, Serviciului 
Administratiei Domeniului Public  pentru cunoaştere si punere in aplicare . 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTRASEMNEAZA, 
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