ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN
VÂLCEA
,
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2008

Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de
2008,
la care participă un număr de ... consilieri judeţeni din numărul total de 33 În
funcţie;

Având În vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului
Vâlcea, Înregistrată la nr.3624 din 19 martie 2008;
Luând În considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice,
Înregistrat la nr.3625 din 19 martie 2008, precum şi avizele comisiilor de
specia Iitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(3), lit."a" din Legea
administraţie publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 36, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1
alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.266/2008, privind cheltuielile necesare
pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Judeţean

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară ia
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2008, după cum urmeză:
1. - 6,0 mii lei, Comunei Mateeşti, pentru acordarea unui ajutor de
urgenţă familiei Golescu Adrian, a cărei locuinţă a fost afectată de alunecarea
de teren din luna martie 2008;

2. - 10,0 mii lei, Oraşului Horezu, pentru realizarea lucrărilor de
introducere a Încălzirii centrale la Şcoala cu clasele I-VIII Romanii de Jos;
3. - 300,0 mii lei, unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Vâlcea
În vederea acoperirii cheltuielilor privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008;
4. -100,0 mii lei, pentru majorarea capitalului social al S.C.
AGROFITOSERV Vâlcea S.A, prin mărirea aportului În numerar al judeţului
Vâlcea.

Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul
Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Vâlcea, În vederea aducerii la Îndeplinire a prevederilor ei,
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi În
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată În temeiul ari. 45 alin. (2), lit.a,
coroborate cu prevederile ari.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de ... - voturi pentru, ... - voturi Împotrivă şi ... abţineri.
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
Nr. 3624 din 19 martie 2008

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2008

bugetară

1. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18 din 13 februarie 2008 s-a
aprobat alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea
a sumei de 42,0 mii lei comunei Mateeşti În vederea acordării de ajutoare de urgenţă celor
7 familii ale căror locuinţe au fost afectate de alunecarea de teren din luna februarie 2008.
Ulterior acestei aprobări, Primăria comunei Mateeşti ne aduce la cunoştinţă prin
adresa nr. 1042 din 17 martie 2008 că pe teritoriul localităţii a continuat procesul de
alunecare de teren, afectând o nouă locuinţă, pentru care solicită acordarea unui sprijin
financiar În sumă de 6,0 mii lei pentru a fi acordată familiei locuitorului GOLESCU ADRIAN.
Având În vedere cele prezentate, cât şi resursele insuficiente ale primăriei comunei
Mateeşti, propunem acordarea sumei de 6,0 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru a fi utilizată conform destinaţiei menţionate.
2. Prin adresa nr. 163/18 februarie 2008, Şcoala cu clasele I - VIII Romanii de Jos,
un sprijin financiar În vederea realizării unor lucrări de reparaţii la sistemul de
Încălzire din cadrul şcolii.
În Memoriul justificativ care Însoţeşte adresa, se menţionează faptul că, de la data
dării În folosinţă a localului, respectiv anul 1970, imobilul nu a suferit nicio reparaţie
capitală, ci doar zugrăveli interioare.
Încălzirea În sălile de clasă se face cu sobe cu combustibil solid ( lemne şi cărbune),
acestea nefiind reparate niciodată În această perioadă.
Ca urmare a degradării acestora cât şi a coşurilor de fum din cauza folosirii
Îndelungate a cărbunelui, Încălzirea În sălile de clasă nu se mai face la parametrii normali.
Urmare acestui fapt, conducerea şcolii solicită acordarea unui sprijin financiar pentru
realizarea unor lucrări de introducere a Încălzirii centrale, ţinând cont că În acest an şcolar
este gazdă În realizarea proiectului COMENIUS "Rădăcinile civilizaţiei europene", ocazie
cu care va primi vizita ţărilor partenere : Italia, Polonia şi Lituania.
Având În vedere resursele financiare insuficiente ale Primăriei oraşului Horezu,
propunem acordarea acesteia a unui ajutor În sumă de 10,0 mii lei, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru a fi utilizaţi pentru introducerea
Încălzirii centrale la Şcoala cu clasele I - VIII Romanii de Jos.
solicită

3. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare
pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei
publice locale din anul 2008 sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor se vor suporta din bugetele locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţului.

În principal, cheltuielile prevăzute În actul normativ menţionat se referă la cele
achiziţionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot, plata
indemnizaţiei membrilor Biroului Electoral Judeţean de circumscripţie, a staticienilor,
informaticienilor şi a personalului tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor
generate de desfăşurarea alegerilor, plata drepturilor de hrană pentru aceştia precum şi
pentru personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care este În misiune de
pază la Biroul Electoral Judeţean, plata cheltuielilor necesare În vederea transportului şi
distribuirii materialelor, documentelor şi tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea
procesului electoral, cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor de vot, precum şi alte
cheltuieli necesare asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru funcţionarea Biroului
Electoral Judeţean.
Pentru efectuarea acestor cheltuieli a fost estimată suma de 300,0 mii lei pentru
care propunem asigurarea creditelor bugetare prin diminuarea prevederilor bugetare din
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean cu această sumă.
privind

4. Prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea s-a aprobat majorarea capitalului
social al SC AGROFITOSERV VÂLCEA SA prin majorarea aportului În numerar al judeţului
Vâlcea cu suma de 100,0 mii lei.
Fondurile vor fi prevăzute În Lista obiectivelor de investiţii la Cap.51.02. "Autorităţi
executive" - poziţie aport capital social, şi vor fi asigurate prin diminuarea creditelor
bugetare prevăzute la fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean
Vâlcea.
Având În vedere considerentele prezentate s-a Întocmit alăturatul proiect d
hotărâre, pe care ÎI supunem analizei În vederea aprobării de Consiliul Judeţean Vâlcea.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2008

Prin expunerea de motive nr. 3624 din 19 martie 2008, se propune adoptarea
proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2008.
Propunerea de alocare a unei sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea este În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1)
din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi se întemeiază pe următoarele considerente:
- asigurarea unui sprijin financiar locuitorului Golescu Adrian a cărei locuinţă a fost
afectată de alunecarea de teren din luna februarie 2008;
- asigurarea unui sprijin financiar Primăriei oraşului Horezu pentru realizarea
lucrărilor de introducere a Încălzirii centrale la Şcoala cu clasele I - VIII Romanii de Jos, ca
urmare a faptului că Încălzirea actuală cu sobe cu combustibil solid (lemne şi cărbuni) nu
mai funcţionează la parametrii normali, deoarece nu au fost executate reparaţii de peste 30
de ani;
- asigurarea fondurilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru autorităţile administraţiei locale din anul 2008;
- asigurarea fondurilor pentru majorarea aportului În numerar al judeţului Vâlcea la
SC AGROFITOSERV VÂLCEA SA.
Având În vedere caracterul neprevăzut şi urgent al cheltuielilor menţionate, a
faptului că primăriile oraşului Horezu şi comunei Mateeşti nu dispun de resurse financiare
pentru efectuarea acestora şi a concordanţei expunerii de motive cu prevederile legale
menţionate, propunem analiza proiectului de hotărâre
În vederea aprobării de Consiliul Judeţean Vâlcea.
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