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HOTĂRÂREA NR.61 

                                        din 21 aprilie 2016  

 

pentru acordarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară la  

dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, Comunei Stînceni 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.7.950/19.04.2016 a Direcţiei Economice la proiectul 

de hotărâre pentru acordarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Mureş, Comunei Stînceni, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere prevederile art.15 alin.(2) şi art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006, 

privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin. (1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Mureş, Comunei Stînceni, în sumă de 400.000 lei pentru 

repararea clădirii şi achiziţionarea unor materiale şi obiecte de inventar pentru  

Şcoala Gimnazială Stînceni. 

Art.2. Primarul Comunei Stînceni aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu, 

în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor legale, 

având obligaţia de a informa şi justifica Consiliului Judeţean Mureş modul de utilizare 

a sumelor aprobate prin bugetul local.                            

Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                              

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 7.950/19.04.2016 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui ajutor din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş,Comunei 
Stînceni 

Prin adresa nr.7305/11.04.2016,Comuna Stînceni, solicită un sprijin financiar în 
sumă de 400.000 lei din fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Mureş pentru repararea clădirii şi achiziţionarea materialelor şi obiectelor de 
inventar în vederea reluării activităţii Şcolii gimnaziale Stînceni, ca urmare a 
incendiului declanşat în data de 4 aprilie 2016. 

De asemenea se precizează prin aceeaşi adresă că în unitatea şcolară învaţă 
110 copii, pagubele estimate fiind de aproximativ 100.000 Euro. 

În data de 14.04.2016,s-a deplasat la faţa locului o comisie formată de 
specialişti din  cadrul Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean, pentru a efectua 
măsurători pentru evaluarea pagubelor,astfel prin Nota internă 
nr.7892/18.04.2016, Direcţia Tehnică ne comunică un deviz estimativ de 
cheltuieli care se ridică la suma de 743.428 lei. 

Având în vedere prevederile art.15 alin.(2) şi art.36 alin. (1) din Legea 
nr.273/2006, privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

”Din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, consiliile judeţene 
pot aproba finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, 
precum şi pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a 
primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din propie iniţiativă”. 

Ţinând seama de situaţia de extremă dificultate, precum şi de constatările 
comisiei, propunem acordarea sprijinului solicitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV  

Ciprian Dobre                                                         Alin Mărginean 

 

 

                               Întocmit:Şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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