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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                cu votul a  17  consilieri  
      

    HOTĂRÂREA NR. 133 
privind constituirea fondului de rezervă bugetara la dispoziţia Consiliului Local  al 

Municipiului Huşi în suma de 10,0 mii lei  

 

        Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

        Având în vedere : 

 expunerea de motive   privind constituirea fondului de rezervă bugetara la dispoziţia 

Consiliului Local al Municipiului Huşi  în suma de 10,0 mii lei ; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

  În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29.06.2016 

privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.O. 618 

din 18 iulie 2006, prevederile  art. 36  alin.(2) litera b) , alin.(4) lit.a)din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul prevederilor  art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1.Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetara la dispoziţia Consiliului Local 

al Municipiului  Huşi  în suma de 10,0 mii lei . 

             Art.2.Alocarea sumei de 10,0 mii lei se va face din prevederile bugetare ale 

Cap.54.02.”Alte servicii publice generale - titlul 50.04 “Fond de rezerva bugetara la dispozitia 

consiliilor locale” , Subcapitolul “54.02.05” – “Fond de rezerva bugetara”. 

             Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Huşi.   

 

                                                                                                  HUŞI  ,   23  aprilie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                          Contrasemnează, 
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