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   HOTĂRÂREA NR.122 
                                            din 25 august 2016  
privind acordarea unor ajutoare din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Mureş unor unităţi administrativ-teritoriale pentru 
înlăturarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice din 

perioada 05-22 iunie 2016 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 15634/18.08.2016 a Direcţiei Economice la proiectul 
de hotărâre privind acordarea unor ajutoare din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş unor unităţi administrativ-teritoriale pentru 
înlăturarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice din perioada 05-
22 iunie 2016, 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 locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 149.000 lei, din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-
teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru înlăturarea pagubelor produse la unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat în urma fenomenelor meteorologice din perioada 05 - 22 iunie 2016. 

Art.2. Primarii unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexă 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                 
Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 15634/18.08.2016 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş unor unităţi 
administrativ-teritoriale pentru înlăturarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor meteorologice din perioada 05-22 iunie 2016 

 

 

 

În urma fenomenelor meteorologice din perioada 05-22 iunie 2016 au fost 
afectate o serie de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul 
Mureş, pagubele şi lucrările necesare la obiectivele semnalate Consiliului 
Judeţean Mureş fiind următoarele: 

1. La nivelul comunei Cuci (adresa primăriei nr. 1391/2016): 
- Şcoala Generală Dătăşeni: reparaţii acoperiş 250 mp, refacere tavane 70 

mp, reparaţii tencuieli 60 mp, zugrăveli 250 mp, refacere pardoseli 140 
mp; 

- Şcoala Generală Cuci: reparaţii acoperiş 300 mp, refacere gard cărămidă 
20 m, zugrăveli 300 mp; 

- Şcoala veche Cuci: reparaţii acoperiş 200 mp, reparaţii tencuieli 60 mp, 
zugrăveli 180 mp; 

- Şcoala Generală Orosia: refacere acoperiş 100 mp, reparaţii tencuieli 30 
mp, zugrăveli 160 mp.  

2. La nivelul comunei Iclănzel (adresa primăriei nr. 4055/2016): 
- Şcoala Gimnazială Iclandu Mare: acoperiş, tavan distruse, afectare 

pereţi; 
- Grădiniţa Iclandu Mare: acoperiş, tavan, pereţi distruse. 

Pornind de la solicitările venite din partea unităţilor administrativ-teritoriale 
susmenţionate, Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş  a 
realizat o evaluare a pagubelor produse, valoarea acestora fiind comunicată 
Direcţiei Economice prin nota internă nr. 15539/17.08.2016.  

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) şi art.36 alin. (1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 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 proprie 
iniţiativă. 
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Ţinând seama de situaţia de extremă dificultate a comunelor afectate şi de 
constatările comisiei,  propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.                               

 

PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV  

Péter Ferenc                                                                            Alin Mărginean 
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