
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea modului

de constituire i utilizare a Fondului de rezerva bugetar
constituit la nivelul Consiliului jude ean Maramure

Având în vedere constat rile i concluziile auditului financiar extern al Camerei de Conturi
Maramure i avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico- financiare;
 În baza art. 91 alin. (3) litera a) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administra iei
publice locale, republicat ;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  Procedurile de lucru privind stabilirea modului de constituire i utilizare a
Fondului de rezerva bugetar  constituit la nivelul Consiliului jude ean Maramure , prev zute în
anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  integral
sau în extras:

• Institu iei prefectului jude ului Maramure ;
• Compartimentului de preg tire a edintelor i rela ii cu consilierii;
• Direc iei economice;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 33 voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din data de 7 februarie  2011 . Au fost prezenti 34 consilieri
jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                                                   SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                 Dumitru Dumu a
Baia Mare, 7 februarie 2011
Nr. 24
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Anexa
                                                            la Hot rârea CJMM nr. 24 /7.02.2011

PROCEDURI DE LUCRU
privind stabilirea modului de constituire i utilizare  a Fondului de rezerv  bugetar

constituit la nivelul Consiliului jude ean Maramure

 SCOPUL – explicitarea categoriilor de cheltuieli urgente i neprev zute ap rute în cursul
exerci iului bugetar care fac obiectul finan rii din fondul de rezerv  bugetar  la dispozi ia
Consiliului jude ean Maramure .

 CONSTITUIREA FONDULUI DE REZERV
În bugetul propriu al jude ului se poate înscrie fondul de rezerv  bugetar  la dispozi ia

consiliului jude ean, în cot  de pân  la 5% din totalul cheltuielilor, aprobându-se odat  cu bugetul
prin hot râre a consiliului jude ean.
 Fondul de rezerv  bugetar  prev zut la aliniatul precedent, poate fi majorat în cursul anului
din disponibilit ile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pân  la sfâr itul anului, cu
aprobarea Consiliului jude ean Maramure .

 UTILIZAREA FONDULUI DE REZERV
 Fondul de rezerv  se utilizeaz  la propunerea ordonatorului principal de credite, pe baz  de
hot râri ale consiliului jude ean Maramure  pentru:

1. Inl turarea efectelor unor calamit i naturale;
Cheltuieli pentru înl turarea efectelor unor calamit i naturale sunt cheltuielile destinate

aducerii în stare de normalitate a furniz rii serviciilor publice, a func ion rii infrastructurii de
transport, alimentare cu ap i canalizare, de alimentare cu energie electric , gaze naturale i
telecomunica ii precum i pentru reabilitarea sau realizarea de sisteme de protec ie a popula iei i
bunurilor împotriva inunda iilor, cutremurelor, etc.  De aceste sume pot beneficia unitatile
administrativ teritoriale din judettul Maramures si din tara.

2. Acordarea unor ajutoare c tre alte unit i administrativ-teritoriale în situa ii de
extrem  dificultate, la cererea public  a primarilor acestor unit i ori din ini iativ  proprie.

Ajutoarele c tre unit i administrativ teritoriale în situa ii de extrem  dificultate sunt
aloca iile bugetare acordate din fondul de rezerv  unor unit i administrativ teritoriale pentru
realizarea cheltuielilor din sec iunea de func ionare destinate realiz rii i gestion rii la un nivel
satisf tor, în interesul colectivit ilor respective, a treburilor publice, a c ror realizare este
periclitat  de lipsa resurselor în bugetele locale respective i care nu se datoreaz  unor fapte
culpabile ale autorit ilor administra iei publice locale respective. De aceste sume pot beneficia
unitatile administrativ teritoriale din judetul Maramures.

Aprobarea de ajutoare pentru unit i administrativ-teritoriale aflate în situa ii de extrem
dificultate se face numai prin hot râri ale consiliului jude ean.

3. Finan area unor cheltuieli urgente sau neprev zute ap rute în cursul exerci iului
bugetar;
Cheltuieli urgente ap rute în cursul exerci iului bugetar sunt cheltuielile destinate s

finan eze ac iuni necesare pentru buna desf urare a activit ii unor institu ii sau servicii publice de
interes jude ean ori pentru exercitarea atribu iilor  prev zute de art. 91 alin. (5) literele a) i b) din
Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, ap rute dup  adoptarea bugetului i a c ror realizare nu poate fi amânat  pân  la
identificarea altor resurse de finan are i înscrierea lor în buget prin rectificare bugetar  sau pentru
viitorul exerci iu bugetar.

Cheltuieli neprev zute ap rute în cursul exerci iului bugetar sunt cheltuielile de natura celor
destinate finan rii unor institu ii i servicii publice de interes jude ean precum i pentru exercitarea
atribu iilor  prev zute de art. 91 alin. (5) literele a) i b) din Legea nr. 215/2001 a administra iei
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publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care nu au fost înscrise în
bugetul pe anul curent ca urmare a neidentific rii lor la data adopt rii bugetului i care sunt
considerate c  nu pot fi amânate pentru un alt exerci iu bugetar.

In cadrul cheltuielilor urgente sau neprev zute, pe lânga finan area cheltuielilor din
sec iunea de func ionare i sec iunea de dezvoltare a tuturor institu iilor i serviciilor publice de
interes jude ean precum i a activita ilor finan ate din bugetul propriu al jude ului, se mai poate
acorda sprijin financiar unor unita i administrativ teritoriale, unor persoane fizice sau persoane
juridice fara scop lucrativ, cu domiciliul sau sediul în România, in vederea sustinerii unor actiuni
din domeniul culturii, invatamantului, religiei, sportului, asistenta sociala, agricultura, etc., ca de
exemplu:

a) cultura: sprijin financiar pentru organizarea unor festivaluri, simpozioane, a unor
spectacole, reparatii la camine culturale, dotarea bibliotecilor comunale si orasenesti cu carte.

b) invatamant: sprijin financiar in vederea participarii unor elevi, studenti si profesori la
consursuri si olimpiade judetene, nationale sau internationale, premierea elevilor, studentilor si
profesorilor cu rezultate deosebite..

c) Religie: sprijin financiar pentru efectuarea de lucrari de constructii, consolidari, picturi,
reparatii i achizitionarea de materiale de construc ii pentru repara ii pentru l ca uri de cult,
(catedrale, biserici, m stiri).

d) Sport: sprijin financiar pentru participarea echipelor sportive la competitii na ionale sau
interna ionale, pentru organizarea unor competi ii, pentru achizi ionarea de echipament sportiv,
premierea echipelor pentru obtinerea unor rezultate deosebite la intrecerile sportive, pentru
achizitionarea sau efectuarea de lucrari de reabilitare, extindere, reparatii a infrastructurii sportive
(stadion, tribuna, baze sportive, etc), i alte cheltuieli urgente i neprev zute în proiectele depuse la
consiliul jude ean pentru ob inerea de finan ri nerambursabile.

e) Asistenta sociala: sprijin financiar pentru familii sau persoane nevoiase cu ocazia
diferitelor sarbatori, pentru interventii chirurgicale sau tratament medical, pentru inmormantari,
pentru refacerea gospodariei distruse de calamitati sau incendii, etc.

f) Agricultura:sprijin financiar pentru organizarea unor simpozioane, expozitii.

ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR
Consiliul judetean Maramures va incheia contract de finantare cu persoanele juridice

beneficiare a sprijinului financiar, acestea ulterior depunand documentele justificative (facturi, state
de plata, etc) in copii xerox, certificate „conform cu originalul” si stampilate, apoi se va face
alimentarea prin virament bancar, beneficiarii avand obligatia sa prezinte serviciului contabilitate si
executie bugetara copie dupa ordinul de plata a facturii sau statele de plata semnate pentru ridicarea
premiilor, sau a altor drepturi, in termenul prevazut in contractul  de finantare.

Pentru persoanele fizice beneficiare de sprijin financiar pentru interventii chirurgicale,
tratamente medicale, inmormantari, etc. se va incheia contract de finantare prin care persoana in
cauza se obliga sa utilizeze sumele pentru destinatia acordata, nefiind obligatoriu justificarea
cheltuirii sumelor cu documente justificative, prezentand doar documente medicale  (bilet de iesire
din spital, buletin de examinare medicala, certificat de deces, etc).  Pentru aceste persoane plata se
va face prin virament bancar sau numerar, in functie de valoarea sprijinului financiar.

DELEGAREA DE COMPETENTE
 Pentru operativitate, Consiliul jude ean Maramure  prin hot râre poate stabili sume pe care
conducerea executiv  a consiliului jude ean (presedintele si vicepresedintii)  le va putea utiliza din
fondul de rezerv  bugetar , acestea repartizându-se pe beneficiari i destina ii prin dispozi ie a
Pre edintelui consiliului jude ean, cu respectarea acestor proceduri de lucru i consultarea prealabil
a pre edin ilor comisiilor de specialitate din domeniul de activitate pentru care se aloc  sume din
fondul de rezerv .
  Trimestrial, presedintele consiliului judetean va prezenta plenului inform ri cu privire la
utilizarea sumelor din fondul de rezerva bugetara la dispozitia conducerii executive.


