
  PROIECT 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. 

 
Inițiator, 

Primarul comunei Vânători Neamț 
jr. Maria PETRARIU 

 
 

                                                                                          Avizat pt. legalitate, 
 Secretar general, 

 Alina-Iuliana FLOȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  1365  din 01.04.2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezerva bugetara constituit 
pentru anul bugetar 2020 

 
 
 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), respectiv: „Fundamentarea, 

dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de 

credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, 

se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în 

interesul colectivităţilor locale respective.”  

 - art.19, alin.(2), respectiv: „Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului 

de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi 

proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu exceptia termenelor din 

calendarul bugetar.” 



 - si art.36 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

„Fondul de rezervă bugetară 

    (1) 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 

extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din 

iniţiativa proprie. 

    (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul 

anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, 

după caz, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până 

la sfârşitul anului.” 

  - ale art. 33 din Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv: 

„Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management 

al situaţiilor de urgenţă la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat 

şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi 

internaţionale, potrivit legii.” 

 În 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; 



 Propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț 

utilizarea fondului de rezerva bugetara constituit pentru anul bugetar 2020, in suma 

de 60.000 lei, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente și neprevăzute necesare 

gestionării infecțiilor cu coronavirus COVID 19 pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Vanatori Neamt, astfel: 

 - prin diminuarea prevederilor bugetare ale capitolului 54.2A.50.50.04 – 

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatii locale cu suma de 60.000 lei; 

 - prin majorarea prevederilor bugetare ale capitolului 61.2A.05.20.30.30 – 

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara), Alte 

cheltuieli cu bunuri si servicii, cu suma de 60.000 lei; 

 - in cazul in care in urma acoperirii cheltuielilor provocate ca urmare a 

situației la nivel global și național cu privire la infecția cu Coronavirus SARS-

CoV-2, respectiv a instituirii starii de urgenta la nivel national, suma de 60.000 lei, 

nu va fi complet utilizata, diferenta se face intoarce in fondul de rezerva bugetara 

la dispozitia autoritatii locale. 

 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr.  1365  din 01.04.2020 
                                                                                                                                                                     
                 Aprob, 
                                                                                                                                        Primar, 
                                                                                                                jr.  Maria PETRARIU 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezerva bugetara constituit 

pentru anul bugetar 2020 
 
 
 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), respectiv: „Fundamentarea, 

dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de 

credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, 

se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în 

interesul colectivităţilor locale respective.”  

 - art.19, alin.(2), respectiv: „Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului 

de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi 



proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu exceptia termenelor din 

calendarul bugetar.” 

 - si art.36 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

„Fondul de rezervă bugetară 

    (1) 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 

extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din 

iniţiativa proprie. 

    (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul 

anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, 

după caz, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până 

la sfârşitul anului.” 

  - ale art. 33 din Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv: 

„Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management 

al situaţiilor de urgenţă la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat 

şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi 

internaţionale, potrivit legii.” 

 În 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; 

 Propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț 

utilizarea fondului de rezerva bugetara constituit pentru anul bugetar 2020, in suma 

de 60.000 lei, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente și neprevăzute necesare 

gestionării infecțiilor cu coronavirus COVID 19 pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Vanatori Neamt, astfel: 

 - prin diminuarea prevederilor bugetare ale capitolului 54.2A.50.50.04 – 

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatii locale cu suma de 60.000 lei; 

 - prin majorarea prevederilor bugetare ale capitolului 61.2A.05.20.30.30 – 

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara), Alte 

cheltuieli cu bunuri si servicii, cu suma de 60.000 lei; 

 - in cazul in care in urma acoperirii cheltuielilor provocate ca urmare a 

situației la nivel global și național cu privire la infecția cu Coronavirus SARS-

CoV-2, respectiv a instituirii starii de urgenta la nivel national, suma de 60.000 lei, 

nu va fi complet utilizata, diferenta se face intoarce in fondul de rezerva bugetara 

la dispozitia autoritatii locale. 

 

 

Serviciul Financiar Contabil – Impozite și taxe, 
Inspector principal, 

Elena Avadanei-Roșu 
 

 


