ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA PASTRAVENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind utilizarea fondului de rezerva si asigurarea resurselor financiare necesare
cheltuielilor ocazionate de prevenirea si combaterea infectiilor cu noul Coronavirus

Consiliul local al comunei Pastraveni, judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile:
- Hotararii nr. 9 din 15.03.2020 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 8 din
12.03.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt;
- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- H.C.L. nr. 4/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;
Analizand referatul de aprobare al Primarului comunei Pastraveni inregistrat sub
nr.
1729/17.03.2020 cat si raportul compartimentului de specialitate nr. 1730/17.03.2020;
Luand act de Hotararea nr. 1 din 17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
Pastraveni;
În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2), lit. b) si d), alin. (4) lit. a) coroborat cu alin. (7) lit. h),
art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba utilizarea fondul de rezerva bugetara, in suma de 3000 lei pentru finantarea
cheltuielilor urgente, neprevazute, determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Art. 2. Se abroga art. 8 din H.C.L. nr. 4 din 18.02.2020 si utilizarea sumei de 7000 lei pentru
acoperirea cheltuielilor necesare asigurarii de hrana, medicamente, produse igienico – sanitare si alte
materiale;
Art. 3. Se aproba diminuarea sumelor alocate cheltuielilor cu deplasarile interne cu 10.000 lei.
Art. 4. Se aproba influentele in Sectiunea de functionare a bugetului local al comunei Pastraveni,
fata de prevederile HCL nr. 4 din 18.02.2020, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art. 5. (1) Se aloca suma de 20 lei/persoana/zi pentru persoanele autoizolate sau izolate la
domiciliu, la solicitarea acestora, in vederea asigurarii cheltuielilor cu masa si apa de consum.
(2) Asigurarea hranei si apei potabile se face in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie, pe
baza de documente justificative si cu respectarea legilatiei in domeniu.
Art. 6. Primarul comunei împreuna cu compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor si
autoritatilor interesate.
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