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RAPORT DE SPECIALITATE 
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Prin expunerea de motive nr.24961/21.09.2017  Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului 

Alexandria pe anul 2017. 

 

1. Necesitatea si oportunitatea 

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

cu modificarile si completarile ulterioare: „pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative 

pot aproba rectificarea bugetelor … si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite.”  

 

2. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor 

acte normative si documente: 

- O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 

- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 

complectarile ulterioare;  

- Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala,  republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-    prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de 

catre institutiile publice; 

 -adresa nr. T1046/18.09.2017 a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman 

privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata; 

 - adresa nr. T1055/19.09.2017 a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman 

privind influenta pe trimestrul al-III-lea 2017 a  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata; 

  

 3. Consideratii de ordin economic: 

 Bugetul  local general al municipiului Alexandria se majoreaza atat la partea de venituri 

cat si la partea de cheltuieli cu suma de 431,53 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de 

hotarare.  

 Veniturile se majoreaza cu suma 51,34 mii lei reprezentand „Impozitul pe veniturile din 

transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, „Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 

sectoarelor si Municipiului Bucureşti” cu suma de 110,00 mii lei, „Donatii si sponsorizari” cu 31,01 

mii lei cu 346,18 mii lei reprezentand „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 

privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale”. Se reduce cu suma de 107,00 mii lei la 



subcapitolul „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare 

sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară”. 

 Pentru sectiunea de functionare propunem reducerea cu suma de 315,57 mii lei.  

 Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 142,60 mii lei dupa cum urmeaza: 

Administatia Domeniului Public  -155,00 mii lei autoritati publice 60,00 mii lei, Evidenta Populatiei  

200,00 mii lei, Politia Locala  15,00,  Directia Generala de Asistenta Sociala  187,00 si Invatamant 

15,60 mii lei reprezentand naveta cadrelor didactice si didactice auxiliare. 

 Cheltuielile cu bunurile si serviciile propun sa se majoreaze cu  suma de 789,52 mii lei din 

care: cheltuieli materiale invatamant 298,57 mii lei – reprezentand cheltuieli cu finantarea 

complementara pentru  dezinsectie, deratizare, materiale didactice, oboecte de inventar, reparatii 

curente (izolare pod cu vata minerala la Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, reparatie instalatie 

termica Colegiul National „Al.D.Ghica”, montat si demontat lambriuri, ignifugare amfiteatru Scoala 

Gimnaziala „Al. Colfescu”, asfaltare alei gradinite), verificari periodice hidranti, prize de pamant, 

pichete Liceul Tehnologic „N.Balcescu”. Pentru Municipiul Alexandria se propune alocarea de 

fonduri pentru lucrari de reparatii strazi, alei, trotuare, sponsorizari si alte cheltuieli strict necesare 

desfasurarii activitatii. 

 Cu suma de 38,50 mii lei se propune majorarea titlului „alte transferuri” reprezentand 

cheltuieli pentru activitati culturale. 

 Cu suma de 17,00 mii lei se propune reducerea titlului „asistenta sociala” reprezentand plata 

stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii 

in invatamantul prescolar, potrivit prevederilor Legii nr. 245/2015. 

 Pentru  acoperirea cheltuielilor urgente si neprevazute aparute propun utilizarea sumei de 

1.014,04 mii lei din fondul de rezerva. 

 In anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotarare, conform adreselor primite de la Administratia 

Judeteana a Finantelor Publice Teleorman, s-au inregistrat modificari de alocatii bugetare intre 

trimestre. 

Sectiunea de dezvoltare se reduce cu suma de 747,10 mii lei. Propunerile pentru  majorarea 

activelor nefinanciare sunt prezentate in Nota de fundamentare nr. 25036/21.09.2017 a Directiei 

Tehnic Investitii.  

Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale iar echilibrul 

bugetar nu se schimba si  aceste modificări s-au făcut in conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), 

din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, modificata si completata, propunem spre 

dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreuna cu întreaga documentaţie, Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria. 
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