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HOTĂRÂREA   nr. 3   /  27 ianuarie  2023 
privind constituirea si  utilizarea fondului  de rezervă  bugetară la  dispozitia  

Consiliului Local Cicârlău  
 

Consiliul  Local al comunei Cicârlău, judetul Maramures ,  întrunit în sedință ordinară în 
data de  27 ianuarie  2023 , având în vedere temeiurile legale, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin (1)  si alin (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) art. 36  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare; 

f)  Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele  de tehnică legislativă pentru 

elaborarea  actelor normative, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

g) art. 87, art. 88, art. 129 alin (1) si (2), lit. b, combinat cu alin (4) lit. a,  art.136, art. 

197, art.198, art. 199, art. 240 alin (1), art. 243 alin (1) lit. a  din  OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 

h)  Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 
i)  Legii nr. 369/2022  a bugetului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 2023;  
j) Legii contabilității nr. 82/1991 r4 cu modificările si completările ulterioare; 

 
 

Luând act de  :  
Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Cicârlău privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2023, referatul de aprobare al primarului nr. 407  /2023 , referatul 
compartimentului contabil  nr. 409 /2023  si raportul compartimentului  de resort nr. 408  
/2023; 

 Raportul  de audit financiar  nr. 4101/24.06.2022 intocmit de către Camera de 
Conturi  a judetului Maramures la nivelul  comunei Cicârlău ; 

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
 În temeiul : art. 139 alin (1 ) si alin (3), lit a, coroborat cu  art. 196 alin.(1 ) lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  
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Art. 1. ( 1) Se aprobă  constituirea  fondului de rezerva bugetară la dispozitia 
Consiliului Local Cicârlău  în cotă de 1% din totalul cheltuielilor. 

(2) Utilizarea  fondului se va face pentru finantarea  unor cheltuieli urgente si 
neprevazute apărute pe parcursul exercitiului bugetar  pentru : 

- înlăturarea  efectelor unor calamități naturale, lucrări de proiectare a acestor 
actiuni; 

 - acordarea unor ajutoare  pentru sinistrati, 
-  acordarea unor ajutoare financiare persoanelor vulnerabile sau aflate in situatii de 

risc; 
- acordarea unor ajutoare pentru alte unități administrativ teritoriale din România , 

aflate în situatii de extremă dificultate; 
- acordarea unor ajutoare pentru alte unități administrativ teritoriale din   statele 

vecine aflate în situatii de extremă dificultate  sau în stare de conflict armat din Ucraina, la 
solicitarea acestora sau din proprie initiativă ; 

-  alte  cheltuieli imprevizibile   si urgente, ce tin de competenta autorităților publice 
locale;  
 
           Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general  al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Cicârlău 
şi Institutiei Prefectului   judeţului Maramureș, Compartimentului contabil  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet.   
 
 
 
 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNAT 

                  Ioan BLEDEA                                                  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 

                                                                                                                          Georgela POP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 27 ianuarie  2023   , cu următoarele voturi:  

Total consilieri locali 13  

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru  12 

Voturi impotriva 

 
 


