ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării unor sume din fonful de rezervă bugetară
la dispoziția consiliului local și de rectificare a bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 19 și art. 49
din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Urmare a adresei nr. 2.121/25.03.2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani prin
care solicită sprijinul pentru achiziționarea de materiale de protecție și materiale sanitare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 1/1999, privind regimul stării de asediu și
regimul stării de urgență, modificată și completată, ale O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de
urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantine, modificată și completată,
ale art. 8 din Ordonanța militară nr. 1/2020 și ale art. 6 din Ordonanța militară nr. 3/2020,
precum și de măsurile instituite în sarcina autorităților administrației publice locale prin
Ordonanța militară nr. 4/2020;
Pentru respectarea dispozițiilor art. 5, art. 8 și art. 19 din Hotărârea nr. 11/18.03.2020 a
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț;
Urmare a referatului de aprobare nr. 4135/30.03.2020 al primarului comunei prin care
propune ca, în regim de urgență, să se aprobe utilizarea parțială a fondului de rezervă bugetară
aflat la dispoziția consiliului local pentru achiziționarea de materiale de protecție individuală,
dezinfectanți, alocarea de resurse financiare pentru plata serviciilor de cazare și achiziționare de
alimente de bază și a produselor de igienă pentru persoanele aflate în carantină și izolare,
precum și alocarea unor fonduri Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani pentru derularea în
bune condiții a activității unității spitalicești de subordonare locală pe perioada stării de urgență
și a raportului nr. 4.105/27.03.2020 al biroului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale,
gestionarea patrimoniului;
Pentru susținerea activităților de prevenire și limitare a răspândirii SARS-COV-2 pe raza
comunei Alexandru cel Bun, de protecție a cetățenilor și personalului din cadrul instituțiilor de
sănătate publică;
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului
local;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, alin. (14), ale art. 139 alin.
(1), alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă utilizarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la
dispoziția Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun pentru achiziționarea de
echipamente de protecție individuală și produse de dezinfectare, asigurarea resurselor
financiare necesare pentru plata serviciilor de cazare și susținerii cheltuielilor cu masa,
apa de consum și a materialelor de igienă personală care se acordă persoanelor aflate în
carantină și în izolare la domiciliu, precum și pentru buna funcționare pe perioada stării
de urgență a Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, după cum urmează:
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1. 50.000 lei – pentru achiziția de echipamente de protecție individuală, a
produselor de dezinfectare, plata serviciilor de cazare și susținere a
cheltuielilor cu masa, apa de consum și a materialelor de igienă personală
pentru persoanele aflate în carantină sau izolare la domiciliu, inclusiv pentru
sprijinirea persoanelor în vârstă de peste 65 ani aflate în dificultate;
2. 50.000 lei - pentru buna funcționare pe perioada stării de urgență a Spitalului
de Pneumoftiziologie Bisericani, respectiv pentru achiziția de materiale de
protecție sanitară și materiale sanitare de primă necesitate.
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun pe anul 2020
aprobat prin Hotărârea nr. 15/17.02.2020, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit influențelor prevăzute în anexa nr. l, care modifică și completează anexa nr. 1 la
hotărârea inițială.
Art. 5 Primarul comunei, cu sprijinul aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile
care decurg din adoptarea prezentei hotărâri, inclusiv în ceea ce privește repartizarea pe
trimestre a sumelor prevăzute la art. 1 și întocmirea documentației pentru decontarea
contravalorii sumelor reprezentând cheltuieli în avans cu cazarea, masa, apa de consum și
articole de igienă personală, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr 11/2020.
Art. 6 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și
instituțiilor publice interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică prin
afișaj la sediul primăriei.
Președinte de ședință
Elena SCURTU
Contrasemnează,
secretar general Gheorghe JUNCU

Nr. 36 din 30 martie 2020
Număr consilieri locali în funcție 15
Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară – convocată de îndată - a Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun
cu un număr de 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 15 consilieri care și-au exprimat votul

Anexa 1
la Hotărârea nr. 36/30.03.2020
BUGET LOCAL
rectificat la data 30.03.2020
VENITURI
mii lei
Clasificația
bugetară

Denumire
TOTAL

Buget
Influențe
Buget
aprobat
+/modificat
14.159,00
0 14.159,00

CHELTUIELI
Clasificația
bugetară
cap. 54.02.05
cap. 61.02
61.02.50
61.02.50.20.01.30
cap. 66.06.01
66.06.01.20.01.30

mii lei
Denumire
TOTAL
Fond de rezervă bugetară la dispoziția
autorităților locale
Ordine publică și siguranță națională
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice
și siguranței naționale
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare
Spitale generale
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare

Buget
Influențe
Buget
aprobat
+/modificat
14.159,00
0 14.159,00
150,00 - 100,00
50,00
172,50
0

+ 50,00
+ 50,00

222,50
50,00

0

50,00

50,00

268,00
90

+ 50,00
+ 50,00

318,00
140,00

8.968,50
150,00

0
- 100,00

8.968,50
50,00

172,50
0

+ 50,00
+ 50,00

222,50
50,00

0

50,00

50,00

268,00
90

+ 50,00
+ 50,00

318,00
140,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
cap. 54.02.05
cap. 61.02
61.02.50
61.02.50.20.01.30
cap. 66.06.01
66.06.01.20.01.30

TOTAL
Fond de rezervă bugetară la dispoziția
autorităților locale
Ordine publică și siguranță națională
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice
și siguranței naționale
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare
Spitale generale
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL

5.150,50

5.150,50

