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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu judeţean pe 

anul 2022 a sumei de 1.037 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unele 

unități administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția unor 

situații de extremă dificultate 
 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 23600/20.09.2022 al Direcției 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 23645/20.09.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,     

în baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu judeţean pe 

anul 2022 a sumei de 1.037 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unele unități 

administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția unor situații de 

extremă dificultate, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Bugetul propriu județean pe anul 2022 se va modifica corespunzător cu 

suma repartizată.         

    Art. 3 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică 

și unitățile administrativ-teritoriale Calopăr și Ghercești vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 
  

 Nr. 251                      Adoptată la data de  27.09.2022 

 

 

PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEŢULUI, 

 

           DORIN-COSMIN VASILE                        CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 34 voturi “PENTRU” 

 

 



JUDEȚUL DOLJ        Anexa 

                                                                                       la Hotărârea nr. 251/2022 

 

 

 

SITUAȚIA 

repartizării sumei de 1.037 mii lei, din fondul de rezervă al bugetului propriu 

judeţean pe anul 2022, pentru acordarea unor ajutoare către unele unități 

administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere apariția unor situații 

de extremă dificultate 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată 

mii lei 

1 Calopăr 37 

2 Ghercești 1.000 

Total 1.037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




