CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu judeţean pe
anul 2020 a sumei de 320 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea
administrativ-teritorială Brădeşti având în vedere apariția unor situații de
extremă dificultate
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 20492/22.07.2020 al Direcţiei
Economice, raportul Serviciului juridic nr.20633/23.07.2020, precum şi avizul
comisiilor de specialitate;
în baza art. 36 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi al art. 182 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu judeţean pe
anul 2020 a sumei de 320 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea
administrativ-teritorială Brădeşti având în vedere apariția unor situații de extremă
dificultate.
Art. 2 – Bugetul propriu judeţean pe anul 2020 se va modifica corespunzător cu
suma repartizată.
Art. 3 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică
şi unitatea adminsitrativ-teritorială Brădeşti vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind alocarea din fondul de rezervă al bugetului
propriu judeţean pe anul 2020, a sumei de 320 mii lei, pentru acordarea unor
ajutoare către unitatea administrativ-teritorială Brădeşti având în vedere apariția
unor situații de extremă dificultate
În baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b),
alin. (3) lit. a) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare se propune spre aprobare alocarea din fondul de
rezervă al bugetului propriu judeţean pe anul 2020, a sumei de 320 mii lei, pentru
acordarea unor ajutoare către unitatea administrativ-teritorială Brădeşti având în vedere
apariția unor situații urgente și neprevăzute în cursul exercițiului bugetar.
Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare: „în bugetele locale se înscrie fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în
cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea
ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar,
pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor
ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la
cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie”.
Din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Dolj pe anul 2020, în
valoare de 435 mii lei, se propune alocarea sumei de 320 mii lei pentru acordarea unor
ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale având în vedere apariția unor situații
de extremă dificultate. Această sumă va fi alocată unităţii administrativ-teritoriale
Brădeşti având în vederea solicitarea nr. 20233/20.07.2020 a primarului privind
alocarea de fonduri pentru asigurarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ce se impun a fi efectuate şi prevenirea apariţiei
unui blocaj financiar la nivelul primăriei Brădeşti. Situaţia financiară dificilă se
datorează gradului scăzut de încasare a veniturilor ca urmare a problemelor generate de
virusul SARS COV2.
Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare alocarea din fondul de rezervă
al bugetului propriu judeţean pe anul 2020, a sumei de 320 mii lei, pentru acordarea
unor ajutoare către unitatea administrativ-teritorială Brădeşti având în vedere apariția
unor situații de extremă dificultate.
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RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului
propriu județean pe anul 2020 a sumei de 320 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către
unitatea administrativ-teritorială Brădești având în vedere apariția unor situații de extremă
dificultate
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, am analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al
bugetului propriu județean pe anul 2020 a sumei de 320 mii lei pentru acordarea unor ajutoare
către unitatea administrativ-teritorială Brădești având în vedere apariția unor situații de
extremă dificultate, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și am constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: alocărea din fondul de rezervă al bugetului propriu
județean pe anul 2020 a sumei de 320 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea
administrativ-teritorială Brădești având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile
naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în
a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:
prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin. (1) lit. b),
alin. (3) lit. a) și art. 182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate: nu a fost
identificat.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinez faptul că proiectul de hotărâre este
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, sens
în care îl avizez favorabil şi propun analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului
de hotărâre în cauză, în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile
prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea
proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul.
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