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H O T A R A R E 
 
 

Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului Municipiul Alexandria cu 
suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, intrunit in sedinta 

extraordinara, având in vedere: 
- expunerea de motive nr. 30.838/23.12.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul se specialitate  nr. 30.839/23.12.2013 al Direcţiei Buget, Finanţe Taxe si 

Impozite; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 
- Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 2211 din 20.12.2013 privind 

majorarea bugetului Municipiul Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului; 

- conventia nr. 29203/6.12.2013 privind asigurarea energiei termice in sistem centralizat 
necesat populatiei municipiului Alexandria pe perioada iernii 2013-2014, incheiata intre 
Municipiul Alexandria, S.C. Termic Calor Serv S.R.L. si S.C. Wirom Gas S.A.; 

- prevederile art. 15, alin. (2) din O.U.G. 103 din 14 11.2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice; 

- prevederile H.G. nr. 1104 din 18 decembrie 2013 privind suplimentarea bugetului 
M.D.R.A.P.  pe anul 2013 din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de 
stat pe anul 2013, 

- prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 3591 din 19 decembrie 2013 privind repartizarea 
sumei de 825.000 lei catre Municipiul Alexandria, judetul Teleorman; 

- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

In temeiul art. 45 alin. (1) si (2), lit. „a” si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;  

  
H O T A R A S T E: 

 
Art.  1. Se aproba validarea modificarilor privind majorarea bugetului Municipiul 

Alexandria cu suma de 825.000 lei  atat la venituri cat si la cheltuieli, aprobata din fondurile de 
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, majorare efectuata prin Dispozitia Primarului 
municipiului Alexandria nr. 2211 din 20.12.2013. 



 Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta dispoziţie va fi înaintata Institutiei 
Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria si Direcţiei Buget, Finanţe Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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ALEXANDRIA 
Nr. 369 din 30 decembrie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDETUL TELEORMAN 
Municipiul Alexandria 



Nr. 30.838  din 23.12.2013 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului 
Municipiul Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului 
 

In data de  06.12.2013 a fost incheiata Conventia nr. 29203 intre Municipiul Alexandria, 
S.C. Termic Calor Serv S.R.L. si S.C. Wirom Gas S.A. in scopul asigurarii energiei termice in 
sisitem centralizat necesara populatiei municipiului Alexandria pe perioada iernii 2013 - 2014 
prin alocarea unei sume de 825.000 lei din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului, in conformitate cu dispozitiile art. 15, alin. (2) din O.U.G. 103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice. 

In vederea punerii in aplicare a prevederilor prevederile H.G. nr. 1104 din 18 decembrie 
2013 privind suplimentarea bugetului M.D.R.A.P. pe anul 2013 din Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, a prevederile Ordinului 
M.D.R.A.P. nr. 3591 din 19 decembrie 2013 privind repartizarea sumei de 825.000 lei catre 
Municipiul Alexandria, judetul Teleorman, prin Dispozitia Primarului municipiului Alexandria 
nr. 2211 din 20.12.2013 a fost aprobata majorarea bugetului Municipiul Alexandria cu suma 
aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. 

In conformitate cu art. 82 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare bugetul local se poate majora cu sumele aprobate prin hotarare a Guvernului, din 
fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, urmand ca la prima 
sedinta a autoritatii publice deliberative sa se valideze modificarile respective. 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
urmatorul proiect de hotarare: "Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind 
majorarea bugetului Municipiul Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului”.  

Directia Buget Finante, Taxe si Impozite va intocmi raportul de specialitate pe care il va 
sustine in fata comisiilor de specialitate, spre avizare. 

 
 

  
PRIMAR, 

V I C T O R   D R A G U S I N 
 
 
 
Judetul Teleorman 
Municipiul Alexandria 



Directia Buget Finante, Taxe si Impozite 
Nr. 30.839  din 23.12.2013 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului 
Municipiul Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului 
 

  
Prin expunerea de motive nr. 30.838  din 23.12.2013 Primarul municipiului Alexandria, 

propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind 
majorarea bugetului Municipiul Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului. 

 
1. Necesitatea si oportunitatea 

In conformitate cu art. 82 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare bugetul local se poate majora cu sumele aprobate prin hotarare a Guvernului, din 
fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, urmand ca la prima 
sedinta a autoritatii publice deliberative sa se valideze modificarile respective. 

 
2. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor 
urmatoarelor acte normative: 

- Dispozitia Primarului municipiului Alexandria nr. 2211 din 20.12.2013 privind 
majorarea bugetului Municipiul Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului; 

- conventia nr. 29203/6.12.2013 privind asigurarea energiei termice in sistem centralizat 
necesat populatiei municipiului Alexandria pe perioada iernii 2013-2014, incheiata intre 
Municipiul Alexandria, S.C. Termic Calor Serv S.R.L. si S.C. Wirom Gas S.A.; 

- prevederile art. 15, alin. (2) din O.U.G. 103 din 14 11.2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice; 

- prevederile H.G. nr. 1104 din 18 decembrie 2013 privind suplimentarea bugetului 
M.D.R.A.P.  pe anul 2013 din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de 
stat pe anul 2013; 

- prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 3591 din 19 decembrie 2013 privind repartizarea 
sumei de 825.000 lei catre Municipiul Alexandria, judetul Teleorman; 

- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare. 

3. Analiza economica si tehnica 



In data de  06.12.2013 a fost incheiata Conventia nr. 29203 intre Municipiul Alexandria, 
S.C. Termic Calor Serv S.R.L. si S.C. Wirom Gas S.A. in scopul asigurarii energiei termice in 
sisitem centralizat necesara populatiei municipiului Alexandria pe perioada iernii 2013 - 2014 
prin alocarea unei sume de 825.000 lei din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului, in conformitate cu dispozitiile art. 15, alin. (2) din O.U.G. 103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice. 

In vederea punerii in aplicare a prevederilor prevederile H.G. nr. 1104 din 18 decembrie 
2013 privind suplimentarea bugetului M.D.R.A.P. pe anul 2013 din Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, a prevederile Ordinului 
M.D.R.A.P. nr. 3591 din 19 decembrie 2013 privind repartizarea sumei de 825.000 lei catre 
Municipiul Alexandria, judetul Teleorman, prin Dispozitia Primarului municipiului Alexandria 
nr. 2211 din 20.12.2013 a fost aprobata majorarea bugetului Municipiul Alexandria cu suma 
aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. 

In conformitate cu art. 82 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare bugetul local se poate majora cu sumele aprobate prin hotarare a Guvernului, din 
fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, urmand ca la prima 
sedinta a autoritatii publice deliberative sa se valideze modificarile respective..  
 

Luand in considerare ca cele prezentate sunt legale, oportune si necesare, s-a intocmit 
proiectul de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului 
Municipiul Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus dezbaterii si aprobarii 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV,  

Ec. HARITINA GAFENCU 


