
HOTARARE Privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Sectorului 4 pentru finantarea unor cheltuieli impuse de situatia de urgenta datorita fenomenelor meteorologice cu risc major 

        
    
     

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 situatia de urgenta datorita
fenomenelor meteorologice cu risc major,   nr. III.10/1283/04.07.2008 al Direcţiei Economice ;
 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale;
 Potrivit adresei nr. 9751/P/23.06.2008, 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 300,00  mii lei din Fondul de Rezerva la
dispozitia Consiliului Local Sector 4 ;

Art. 2.  Se aproba diminuarea prevederilor bugetare ale subcapitolului 54.02.05 Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
 cu suma de 300,00 mii lei adica de la suma de 500,50 mii lei la 200,50 mii lei conform anexei
3.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 Art. 3.  Se aproba majorarea prevederilor bugetare ale subcapitolului 51.02.01.03 „Activitate
proprie PS4” cu suma de 300,00 mii lei dupa cum urmeaza: 
- Titlul 20 - cheltuieli materiale:
• art. 20.01.04 - 255,00 mii lei - achizitionare de apa
• art. 20.01.09 - 45,00 mii lei -achizitionare pahare de unica folosinta si inchirieri dozatoare,
conform anexei 4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;
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Art. 4. Sumele ramase neutilizate vor reantregi fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Consiliului Local Sector 4;

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 extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din
data de 07.07.2008.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Gheorghe SĂVULESCU
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