
HOTARARE Privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Sectorului 4 pentru finantarea unor cheltuieli impuse de dezastrele provocate de inundatiile din luna iulie 2008 

        
    
     

Consiliul Local al Sectorului 4;
          Văzănd :

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;
  Raportul de specialitate privind utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului
Local al Sectorului 4 pentru finantarea unor cheltuieli impuse de dezastrele provocate de
inundatiile din luna iulie 2008  nr. III.10/1432/07.08.2008 al Direcţiei Economice ;
 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale;
 Potrivit adresei nr. 24633/P/04.08.2008, a Prefecturii Municipiului Bucuresti;
 În temeiul  art. 45, alin. 1 si 2  lit. ”a” coroborat cu art. 81, alin. 2, lit. ”d” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, modificată si republicata;

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. - Se aprobă deblocarea si utilizarea sumei de 200,00  mii lei din Fondul de Rezerva la
dispozitia Consiliului Local Sector 4 ;

Art. 2.  Se aproba virarea sumei de 200,00 mii lei din   -« Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia autoritatilor locale » , art. 50.04,  in titlul 51.01. - transferuri curente, art. 51.01.24. -
transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre
unitatile administrativ teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate , conform anexei 3.1. care
face parte integranta din prezenta hotarare ;

 Art. 3.  Se aproba bugetul local al sectorului 4 pe anul 2008, rectificat la  aceeasi valoare, prin
virare de credite conform anexelor 1,2,3 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 4. Sumele ramase neutilizate vor reantregi fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Consiliului Local Sector 4;
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Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de
Credite prin Direcţia Economică din Primăria Sectorului 4 şi va fi comunicata de Serviciul
Electoral, Monitorizare Acte Administrative, conform competentelor. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 07.08.2008.
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