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H O T Ă R Â R E 
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt 

       pe anul 2020 
 
 
 
 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 13460/23.12.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt;  
-  Raportul nr. 13463/23.12.2020 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 
- Avizul nr.13532/28.12.2020 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și 
Privat al Județului; 
- Avizul nr.13531/28.12.2020 al Comisiei pentru administratie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relatii cu 
cetătenii; 
-  Prevederile pct. 25 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1100/2020 
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 
unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale; 
- Prevederile art. 82 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/14.02.2020  cu privire 
la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii     
2021-2023, cu rectificările ulterioare; 
- Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
324/21.12.2020 cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 
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 validează rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020, 
efectuată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
324/21.12.2020, după cum urmează: 

- suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 
mii lei la indicatorul ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale’’, cod 11.02.06;  

- suplimentarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 
mii lei la capitolul 68.02 ,,Asigurări și asistență socială’’, titlul I ,,Cheltuieli de 
personal’’, astfel: 
  - la subcapitolul 68.02.04 ,,Asistență acordată persoanelor în 
vârstă’’, suma de 132 mii lei; 
  - la subcapitolul 68.02.05 ,,Asistență socială în caz de boli și 
invalidități’’, suma de 1.313 mii lei; 
  - la subcapitolul 68.02.06 ,,Asistență socială pentru familie și 
copii’’, suma de 1.525 mii lei. 
  Art.2. Prezenta   hotărâre   se   comunică Direcției Economice,  Buget 
- Finanțe,  Serviciului  Buget,  Impozite  și Taxe, 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 
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                                                                            Contrasemnează, 
                                                                Secretar General al Județului Olt 
                                                                       Marinela - Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru”.                                       
 


