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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu judeţean pe 

anul 2022 a sumei de 1.037 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unele 

unități administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția unor 

situații de extremă dificultate 
 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 23600/20.09.2022 al Direcției 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 23645/20.09.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,     

în baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu judeţean pe 

anul 2022 a sumei de 1.037 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unele unități 

administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția unor situații de 

extremă dificultate, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Bugetul propriu județean pe anul 2022 se va modifica corespunzător cu 

suma repartizată.         

    Art. 3 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică 

și unitățile administrativ-teritoriale Calopăr și Ghercești vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 
  

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2022 

 

 

PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEŢULUI, 

 

           DORIN-COSMIN VASILE                        CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
 



JUDEŢUL DOLJ                   

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                         PREŞEDINTE, 

SERVICIUL BUGET-VENITURI               

Nr. 23600/20.09.2022                                                                           DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu judeţean 

pe anul 2022, a sumei de 1.037 mii lei, pentru acordarea unor ajutoare către unele unități 

administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția unor situații de extremă 

dificultate 

 
Având în vedere: 

- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

- adresa nr. 2413/2022 a primăriei comunei Calopăr, 

- adresa nr. 6832/2022 a primăriei comunei Ghercești, 

 se propune spre aprobare alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu judeţean pe anul 

2022, a sumei de 1.037 mii lei, pentru acordarea unor ajutoare către unele unități administrativ-

teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate. 

Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare: „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”. 

Din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Dolj pe anul 2022, în valoare de 1.560 

mii lei, se propune alocarea sumei de 1.037 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi 

administrativ-teritoriale având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate. Această sumă va 

fi alocată astfel: 

- 37 mii lei unității administrativ-teritoriale Calopăr în vederea efectuării lucrărilor de 

cimentare puț apă în satul Bîzdîna nr. 29, ca urmare a existenței unei acumulări de gaz în 

subteran ce a produs un incendiu la acest puț. 

- 1.000 mii lei unității administrativ-teritoriale Ghercești în vederea realizării lucrărilor de 

pietruire pe o lungime de 3,5 km pe două drumuri de exploatare (De471 și De375/3), 

lucrare necesară pentru locuitorii comunei Ghercești, strada Cucului, precum și celor din 

zona de nord a municipiului Craiova, deoarece lucrările ce se execută la Drumul expres 

Craiova-Pitești au blocat accesul la proprietăți, aceasta reprezentând singura alternativă de 

acces la acestea. 

Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare alocarea din fondul de rezervă al bugetului 

propriu județean pe anul 2022, a sumei de 1.037 mii lei, pentru acordarea unor ajutoare către unele 

unități administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția unor situații de extremă 

dificultate.  

 

DIRECTOR EXECUTIV                  

              MARIAN MECU 

      ÎNTOCMIT 

                                                                                                        CONSTANTIN ŞERBAN 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală            

Nr. 23645/20.09.2022                                                                                                                     

                                                                                                                    VIZAT  

                                                                         DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                        Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al 

bugetului propriu judeţean pe anul 2022 a sumei de 1.037 mii lei pentru acordarea unor 

ajutoare către unele unități administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere 

apariția unor situații de extremă dificultate 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului 

propriu judeţean pe anul 2022 a sumei de 1.037 mii lei pentru acordarea unor ajutoare 

către unele unități administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția 

unor situații de extremă dificultate, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: alocarea din fondul de rezervă al bugetului 

propriu judeţean pe anul 2022 a sumei de 1.037 mii lei pentru acordarea unor ajutoare 

către unele unități administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția 

unor situații de extremă dificultate 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

            - art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

           Întocmit,                   

                                        CONSILIER JURIDIC 

                                                        Simona Bărăgan                   



JUDEȚUL DOLJ        Anexa 

                                                                                       la Hotărârea nr. __________ 

 

 

 

SITUAȚIA 

repartizării sumei de 1.037 mii lei, din fondul de rezervă al bugetului propriu 

judeţean pe anul 2022, pentru acordarea unor ajutoare către unele unități 

administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția unor situații 

de extremă dificultate 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată 

mii lei 

1 Calopăr 37 

2 Ghercești 1.000 

Total 1.037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




