ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT HOTĂRÂRE Nr.6 /12.02.2018
Privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al
comunei Dochia pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în
data de 16.02.2018
Luând în discuție proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei
Dochia, județul Neamț nr.801 din 12 .02.2018; și referatul nr. 772 din 09.02.2018 întocmite
de inspector contabil Pantaziu Elena; H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei
Dochia pe anul 2018;
În baza art. 15, art. 19 alin. (1) lit. a), art. 36 din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 52/2003, privind
transparenta decizionala în administrația publică;
In temeiul art. 36 alin. (4) lit.a), art. 45, alin. (2) lit. a), art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă cuantumul fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de
venituri și cheltuieli al comunei Dochia pe anul 2018, în valoare de ............ lei;
Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia și Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ,
autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia

Inițiator,
Primar, Păduraru Constantin
Avizat,
Secretar, Căpitanu Constantin

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
JUDEȚUL NEAMȚ

Nr. 801 din 12 .02.2018

Expunerea de motive
privind cuantumul fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia
pe anul 2018
Având în vedere art. 36 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006, potrivit căruia:
”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.
(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.
Supun spre aprobare Consiliului local Dochia respectivul proiectul de hotărâre.

Primar comuna Dochia
Păduraru Constantin
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