
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTARARE
privind măsurile de organizare a activităţii instituţiilor publice locale din subordinea 

Consiliului Local Sector 3 în contextul pandemiei de SARS-CoV-2

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru  
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
* Referatul de aprobare nr. 322089/02.04.2020 semnat de iniţiatorii, consilieri locali Stelian 

Bogdan Ene, Cezar Iacob, Ana Iulia Galbenu, Mircea Galbenu si Liviu Mălureanu;
- Raportul de specialitate nr. 322089/08.04.2020 al Direcţiei Economice; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 51 alin. (1) din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României;
- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări ulterioare; 

Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 3 vor realiza un plan 
de prioritizare bugetară a activităţilor esenţiale pentru buna funcţionare a acestora, cu indicarea 
cheltuielilor care pot fi amânate sau restructurate.

A rt.2. Planul prevăzut la art. 1 va conţine inclusiv propuneri privind rectificarea bugetară a 
cheltuielilor cu obiectivele care nu afectează funcţionarea instituţiilor, care va fi transmis către 
Direcţia Economica din cadrul Primăriei Sectorului 3, în maximum 5 zile de la adoptarea prezentei 
hotărâri, urmând ca Primarul Sectorului 3 să ia măsurile legale necesare pentru rectificarea bugetară 
locală şi alocarea cheltuielilor financiare care pot fi amânate sau restructurate, conform art. 1, pentru 
prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul populaţiei.

Art.3. Prevederile art. 1 şi art. 2 se aplică în mod corespunzător şi întrepr ierilor publice 
având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specii 
3 şi întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului 
la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
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REFERAT DE APROBARE
privind măsurile de organizare a activităţii instituţiilor publice locale din subordinea Consiliului Local al

Sectorului 3, in contextulpandemiei de SARS-CoV-2

De la începutul anului 2020, la nivel internaţional s-a manifestat o răspândire treptata a coronavirusului 
SARS-CoV-2, situaţie care a forţat autorităţile să ia o serie de măsuri prin care sa reducă gradul de extindere şi 
efectele negative asupra populaţiei.

Prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020 a fost instituită stare de urgenţă 
pe teritoriul României, avand in vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinata de 
raspandîrea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari, în care aproximativ 160.000 de 
persoane au fo st infectate şi peste 5.800 au decedat, precum şi declararea „Pandemiei” de către Organizaţia 
Mondiala a Sanatatii, la data de 11.03.2020.

După adoptarea Decretului, au mai fost adoptate la nivel central o serie de măsuri prin care, printre altele, 
s-a limitat deplasarea cetăţenilor şi s-au restricţionat activităţi economice sau de ordin social.

Avand in vedere acest context autorităţile administraţiei publice locale trebuie să îşi modifice la rândul lor 
activităţile ţinând cont de restricţiile ce le sunt impuse, ţinând cont şi de principiul prevenţiei. Adaptarea 
activităţii instituţiilor trebuie sa fie transpusa şi printr-o reorganizare din punct de vedere al utilizării resurselor 
materiale si financiare. Spre exemplu: instituţiile de cultură vor fi nevoite să renunţe la spectacolele cu public, 
se vor anula târguri şi expoziti, sau se vor restrânge şantiere.

Toate aceste măsuri vor duce implicit la reducerea unor cheltuieli prin încetarea unor contracte de prestări 
servicii sau de exemplu, de închiriere a unor săli, anularea unor liste de investiţii şi alte asemenea. Acelaşi 
context de prevenţie epidemiologica va obliga alte instituţii cu rol în protejarea sănătăţii cetăţenilor sau 
asigurarea serviciilor sociale, la cheltuieli suplimentare substanţiale.

Avand in vedere aceste aspecte, se impune de urgenţă ca toate instituţiile publice din subordinea 
Consiliului Local al Sectorului 3 să facă o analiză internă a modului în care îşi vor desfăşura activitatea în 
perioada următoare şi în funcţie de asta sa transmită către Direcţia Economica din cadrul Primăriei, o propunere 
de rectificare bugetară.

Este important ca la nivel de administraţie publica sa se renunţe la cheltuielile care nu mai sunt oportune 
în noul context social şi să existe o redistribuire a resurselor către instituţiile implicate în lupta pentru 
combaterea răspândirii noului coronavirus.

Pentru motivele de mai sus, va supunem dezbaterii, Proiectul de hotarare privind măsurile de organizare 
a activităţii instituţiilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, în contextul pandemiei 
de SARS-CoV-2

Cu stima, iniţiatorii, consilieri locali:

Stelian Bogdan Ene 

Cezar Iacob 

Ana Iulia Galbenu 

Mircea Galbenu

Liviu Malureanu
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Raport de specialitate

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de grupul USR, facem următoarele precizări:

Bugetele locale se rectifică conform art. 19 (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau prin virări de credite bugetare conform art. 49 alin. (4) şi (7) din aceeaşi lege, 

coroborat în actuala situaţie şi cu art. IX (2) din O.U.G. nr. 29/2020, privind unele măsuri economice şi 

fiscal-bugetare.

Ţinând cont de necesitatea acoperirii unor cheltuieli diverse şi neprevăzute în această perioadă, în 

contextual crizei mondiale, pentru asigurarea sumelor necesare achiziţionării materialelor sanitare, precum 

şi asigurarea sumelor necesare achiziţionării materialelor necesare carantinării persoanelor, având în vedere 

contextul economic dificil, pentru asigurarea materialelor necesare prevenţiei răspândirii infecţiei cu virusul 

COVID -  19, în concordanţă cu art. 49 alin. (4) şi (7) din Legea nr. 273/2006, coroborat în actuala situaţie 

şi cu art. IX (2) din O.U.G. nr. 29/2020, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări 

de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare 

pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul CO VID-19, 

cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

Urmare celor prezentate, dar luînd în considerare şi Ordonanţa Militară nr. 2/21.03.2020, precum şi 

Ordonanţa Militară nr. 4/29.03.2020 propunem netrim iterea spre aprobare a proiectului de hotărâre 

înaintat, deoarece la nivelul Primăriei Sectorului 3 au fost luate măsuri ferme şi imediate pentru prevenirea 

potenţialelor îmbolnăviri cu coronavirusul COVID-19 prin:

- Identificarea surselor de finanţare şi achiziţionarea de mânuşi şi măşti de unică folosinţă;

- Au fost demarcate proceduri de achiziţie pentru substanţe dezinfectante;

Au fost alocate fonduri pentru achiziţionarea de combinezoane de protecţie;

- Au fost disponibilizate sumele pentru capi ti ugetare aferente cheltuielilor de

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în cotifo nunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii
atribuţiilor iegale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justif lurile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679.
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

carantină.

Director Execu 

Octavian Ghe


