HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020
si estimări pe anii 2021-2023

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt nr.
1087 /03.02.2020;
- raportul nr. 1093/03.02.2020 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe;
- avizul nr.1467/12.02.2020 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale,
Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public
şi Privat al Judeţului;
- Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative;
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de
personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum
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și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții
bugetare „Administrație” din administrația publică locală;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a
posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se
stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor
de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă,
precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia
ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică
centrală;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 360/2018 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor
de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă,
precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia
ocupațională de funcții bugetare „Cultură”;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările
ulterioare;
Prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a
concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de
organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de
activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;
Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt nr.
OT130207/14.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.
374/15.01.2020;
Nota Ministerului Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională
pentru Persoanele cu Dizabilități, Copii și Adopții, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr. 958/29.01.2020,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 alin. (1) și
alin.(4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. Se aprobă bugetul local al Județului Olt pe secțiunea de
funcționare si secțiunea de dezvoltare pe anul 2020 și estimări pe anii
2021-2023, conform anexelor nr.1,1a,1b.
Art.2. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe secțiunea de
funcționare si secțiunea de dezvoltare pe anul 2020 și estimări pe anii
2021-2023 conform anexelor nr.2, 2a, 2b.
Art.3. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2020, conform
anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă bugetul local al Județului Olt si bugetul
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, pe capitole,
subcapitole, titluri, articole și alineate, conform anexelor nr.4 si 5.
Art.5. Se aprobă bugetul general consolidat al Județului Olt pe
anul 2020, conform anexei nr.6.
Art.6. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare pe anul 2020 și estimări pe anii 20212023, prevăzut în anexa nr.7, listele „Alte cheltuieli de investiții”
defalcate pe categorii de bunuri, prevăzute în anexele nr.7a1-7a13 și
fișele obiectivelor de investiții, prevăzute în anexele nr.7b1-7b33.
Art. 7. Se aprobă numărul maxim de posturi finanțate din bugetul
Județului Olt pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult,
pe anul 2020, si estimări pe anii 2021-2023, conform anexei nr. 8.
Art. 8. Se aprobă Lista lucrărilor de administrare, întreținere,
reparații curente și investiții pe drumurile județene, în anul 2020,
conform anexei nr. 9.
Art. 9. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții si „Alte cheltuieli
de investiții” defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2020, conform
anexei nr. 10.
Art.10. În anul 2020, plata cotizațiilor anuale ce decurg din calitatea
Consiliului Județean Olt de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor
Județene din România, contribuția la bugetul Agenției pentru Dezvoltare
Regională S-V Oltenia, cotizația la Asociația Secretarilor din județele din
România, Asociația Directorilor Economici si contabililor din România,
Asociația localităților și zonelor istorice și de artă din România, Asociația
Arhitecților Șefi de județe din România, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitara
SUD-VEST
Oltenia,
Asociația
de
Dezvoltare
Intercomunitara „Olt Eco” si „Oltul”, cotizația la Biroul Regional de
Cooperare Transfrontalieră Călărași, cât și plata cotizației Consiliului
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Județean Olt ca membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv plata
eventualelor comisioane bancare în vederea efectuării transferurilor
valutare aferente, cotizația la Asociația Națională a Autorităților Teritoriale
de Ordine Publică „ANATOP” România, cotizația la „Grupul Local Prietenii
Pescarilor Olteni”, se efectuează în cuantumul stabilit de acestea, de la
capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03
„Autorități executive” titlul II „Bunuri și servicii” articolul 20.30 „Alte
cheltuieli” alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.
Art.11. Anexele nr.1- 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget Finanțe, Serviciului Buget, Impozite si Taxe, Serviciului FinanciarContabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului Județul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar General al Judeţului Olt
Marinela - Elena ILIE

SLATINA, 14.02.2020
Nr.16
(3ex.)

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi „pentru”.
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