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HOTĂRÂRE 

 

    Privind utilizarea sumei de 100.000,00 lei din fondul de rezervă al bugetului local 

al UAT comuna Dumbrăviţa pe anul 2020,  aflat la dispozitia autorităților 

deliberative. 

 

   Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, Judeţul Timiş,întrunit in sedintă ordinară; 

    Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile : 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la  

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

d) art. 36 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  

e) Ordonantele militare nr. 2/21.03.2020 și 4/29.03.2020, ale Ministerului 

Afacerilor Interne; 

  e)  art 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a),  art. 139, alin. 3, lit. a), din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 Luând act de : 

   a) Proiectul de hotărâre nr. 48498 /24.11.2020, însoţit de referatul de aprobare     

înregistrat cu nr. 48500 / 26.11.2020, al primarului comunei Dumbrăviţa în 

calitatea sa de iniţiator,  prin care se prezintă, se susţine şi se motivează 

necesitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

    b) Instituirea și prelungirea starii de alertă pe teritoriul României, conform  

actelor normative în vigoare; 

    c) Raportul compartimentului de specialitate nr. 48471 / 26.11.2020, întocmit de 

Biroul Contabilitate, taxe si impozite din cadrul Primăriei comunei 

Dumbrăvița; 

d)  Avizul favorabil nr. 9 din 26.11.2020, al Comisiei de specialitate nr. I din 

cadrul Consiliului local Dumbravița,  

e) Rezultatul votului deschis-nominal de 10 voturi ,,pentru’’ exprimat de membrii 

Consiliului local în plenul ședintei din totalul de 17 consilieri prezenti, 17 

consilieri in functie;    

 

Având în vedere că: 

- sănătatea populaţiei în general, iar sănătatea locuitorilor Comunei Dumbrăviţa în 

special, trebuie să fie o prioriate ZERO pentru Administraţia Publică locală; 

- în Comuna Dumbraviţa, gradul de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a depăşit 

rata de 12/1.000 locuitori, fiind astfel printre cele mai afectate comunități din 

ţară; 
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- rata de infectare a crescut în pofida măsurilor de carantinare locală, măsuri care 

s-au dovedit, astfel, inutile şi este în continuă creştere; 

- structura demografică a populaţiei din Comuna Dumbrăviţa este preponderent 

tânărâ, activă, cu angajamente ferme faţă de corporaţii cu renume mondial, dar 

și față de companii autohtone; aceaste persoane îşi desfăsoră activitatea în 

continuare, iar marea lor majoritate nu au fost testate, astfel că nu pot şti dacă 

sunt infectaţi sau nu și astfel riscul de a transmite virusul colegilor de serviciu 

este extrem de ridicat; 

- nivelul ridicat de infectare cu virusul SARS-CoV-2 afectează toate unitățile din 

industria HoReCa, situate pe raza comunei Dumbrăvița, ceea ce are un impact 

atât asupra economiei locale, cât și asupra stării de bine a locuitorilor comunei 

Dumbrăvița 

    În temeiul prevederilor art. 129 alin. 4, lit. a),  art. 139, alin. 3, lit. a), art 196 alin 

(1)  lit a),  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Dumbrăvița ;              

                                                          HOTĂRĂŞTE  

Art. 1.  (1) Se aprobă utilizarea sumei de 100.000,00 lei din fondul de rezervă al 

bugetului local al UAT comuna Dumbrăviţa pe anul 2020,  aflat la dispozitia  

 autorităților deliberative, pentru următoarele destinații : 

a) Testarea în masă a populației comunei Dumbrăvița ( cca. 1000 de teste),  cu 

echipe mobile, formate din cadre medicale specializate și voluntari, 

organizate de administrația locală;  

b) Dublarea testelor pentru persoanele cu rezultat pozitiv, cu teste PCR, astfel 

încât, potrivit legislației în vigoare, cei depistați pozitiv să poată beneficia 

de concediu medical.  

c) Alte cheltuieli aferente unor situatii neprevăzute apărute pe perioada 

realizării testării populației; 

             (2) Prevederile art. 1 vor fi implementate numai  după obținerea prealabilă a unui 

aviz/opinie favorabilă din partea Directiei de Sanatate Publică Timiș referitoare la 

oportunitatea testarii în masă a populației comunei Dumbrăvița. 
 

 Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Dumbrăviţa prin Biroul contabilitate, taxe şi impozite și Compartimentul 

achizitii din cadrul Primăriei Comunei Dumbrăviţa.  

 

                    Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică conform  prevederilor OUG nr.57/2019, 

privind Codul administrativ în termenul prevăzut de lege: 
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 Instituţiei Prefectului – JudeţulTimiş; 

 Primarului comunei Dumbrăviţa; 

 Biroului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Dumbrăviţa; 

 Compartimentului achizitii din cadrul Primăriei comunei Dumbrăviţa; 

 Cetăţenilor prin afişare pe site-ul instituţiei; 

 

 

 
            Președinte de ședință 

                 Consilier local                             Contrasemnează pentru  legalitate 

                                                                  Secretar  General al U.A.T. Dumbrăviţa 

                ………………                                

                   Vasile BLEDEA                                             ………………………… 

                                                              L.S.       Marius ROŞIAN-MITROVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nr. 97 / 27.11.2020 

    Nr. de consilieri prezenţi: 17  

    Adoptată cu  10 voturi ,,pentru’’ , nr. voturi  „abţinere” – 7 , nr. voturi împotrivă – 0 

    Nr. de mandate  in functie: 17 consilieri 
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CARTUŞ  NECESAR  DE INSERAT  PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL AL 

COMUNEI,  DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI  DE ŞEDINȚĂ  ȘI  CEA  A SECRETARULUI  

GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI  OBLIGATORII  ULTERIOARE ADOPTĂRII  HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL              

AL COMUNEI  NR. 97/2020 

OPERAŢIUNI  EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

1 2 3 

Adoptarea hotărârii1)      27.11..2020  

Comunicarea către primarul comunei2)           /12.2020  

Comunicarea către prefectul judeţului3)           /12.2020  

Aducerea la cunoştinţă publică4+5)           /12.2020  

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4+5) 

          /12.2020 
 

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

          /12.2020 
 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local 

al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li 

se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţa publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 
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