Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Buget Finante, Taxe si Impozite
Nr.28465 din 20.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local
al Municipiului Alexandria pe anul 2017

Prin expunerea de motive nr.28463/20.10.2017 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:
- 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;
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 199,71 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de
hotarare.
Veniturile se majoreaza cu suma de 199,71 mii lei reprezentand „Impozitul pe veniturile din
transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.
Pentru sectiunea de functionare, atat la venituri cat si la cheltuieli propun reducerea cu suma
de 365,68 mii lei.
Cheltuielile cu bunurile si serviciile propun sa se majoreaze cu suma de 374,00 mii lei din
care: cheltuieli materiale invatamant 7,00 mii lei – reprezentand cheltuieli cu finantarea
complementara pentru inlocuire lambriuri cu materile neinflamabile – Scoala Gimnaziala nr. 5,
pompa pentru centrala termica-Gradinita cu PP.nr. 4, medicina muncii - Colegiul National
„Al.D.Ghica”. Pentru Municipiul Alexandria se propune alocarea de fonduri pentru lucrari de
reparatii bloc social din strada Al.Gica nr. 121, apa pluviala, ecarisaj, utilitati si alte cheltuieli strict
necesare desfasurarii activitatii.
Cu suma de 345,00 mii lei se propune majorarea titlului „alte transferuri” reprezentand
cheltuieli pentru activitati sportive si religioase.
Cu suma de 430,00 mii lei se propune reducerea titlului „dobanzi”.

Pentru acoperirea cheltuielilor urgente si neprevazute aparute propun utilizarea sumei de
654,68 mii lei din fondul de rezerva.
Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu suma de 565,39 mii lei. Propunerile pentru
majorarea activelor nefinanciare sunt prezentate in Nota de fundamentare nr. 28464/20.10.2017 a
Directiei Tehnic Investitii.
Activele financiare se majoreaza cu suma de 400,00 mii lei reprezentand majorarea
capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructiilor Edilitare SRL Alexandria
De asemenea, propun reducerea cu suma de 3.000,00 mii lei a finantarii rambursabile in anul
2017 conform Hotararii nr.5178/20.09.2017 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.
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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