
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
HOTĂRÂRE 

privind utilizarea fondului de rezerva bugetara constituit pentru anul bugetar 2020 
 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
 Având în vedere situația la nivel global și național cu privire la infecția cu 
Coronavirus SARS-CoV-2;  
 Luând în considerare Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României; 
 In conformitate cu art.XV, alin. (1) si (2) ale Normei de aplicare a Ordonantei de 
Urgenta nr. 32/26.03.2020, cu privire la o serie de activitati care se finanteaza din bugetele 
locale ale unitatilor administrativ teritoriale; 
 În baza dispozițiilor art.5, alin.(3), art.19, alin.(2), art.36 din Legea nr. 273/2006, 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 din 
Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin.(4), lit. a), alin. (7), lit. 
b), lit. c) , lit. h), alin.(14), precum şi ale art.139 coroborat cu art.196, alin.(1), lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 60.000 lei, din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului Local al Comunei Vanatori Neamt, pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente și neprevăzute necesare gestionării infecțiilor cu coronavirus COVID 19 pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Vânatori- Neamt.  
 Art.2. Aprobă diminuarea prevederilor bugetare ale capitolului 54.2A.50.50.04 
”Fondul de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 60.000 lei. 
  Art.3. Aprobă majorarea prevederilor bugetare ale capitolului 61.2A.05.20.30.30 ” 
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara”, titlul 20 
”Bunuri și servicii”, articolul bugetar 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu 
suma de 60.000 lei. 

Art.4. Primarul comunei Vânători Neamț, prin intermediul Serviciului Financiar-
Contabil, Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.5. Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri instituțiilor şi persoanelor interesate. 

Nr.19 
Din 15.04.2020 

Preşedinte de şedinţă: 
 Consilier, Ioan LOGHIN 

                                                                                                               Contrasemnează,                                                                                                                                             
                                                                                                                               Secretar general, 
                                                                                                                             Alina Iuliana FLOȘ 
         
  Total consilieri locali :   15                                                                                                                                                                            
   Prezenti :  15 
   Pentru   :   15   
   Împotrivă:  
   Abtineri :                                                                                           


