HOTĂRÂRE
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021 și estimări
pe anii 2022-2024

Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.3370/05.04.2021 al Președintelui Consiliului
Județean Olt;
- raportul comun nr. 3375/05.04.2021 al Direcției Economice, Buget Finanțe și al Direcției Tehnice și Investiții;
- avizul nr.3519/08.04.2021 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale,
Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și
Privat al Județului;
- avizul nr.3526/08.04.2021 al Comisiei pentru Administrație Publică,
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și
Relații cu Cetățenii;
- prevederile art. 4 lit. c) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul
2021, precum și prevederile poziției nr. 30 din Anexa nr. 6 la aceeasi lege;
- raportul nr.3111/29.03.2021 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, avizat de
vicepreședintele de resort și aprobat de ordonatorul de credite;
- prevederile art. 18 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- procesul-verbal nr.3153/30.03.2021 privind consultarea structurilor
asociative ale primarilor din judeţul Olt,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și f), 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,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre.
Art.1.(1) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pentru anul 2021, în sumă de 12.554 mii lei, dupa
cum urmeaza:
-UAT Judetul Olt
-suma de 12.054 mii lei;
-UAT Comuna Slatioara
-suma de
500 mii lei.
(2) Se aprobă estimările pe anii 2022-2024 a sumelor defalcate din
TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
în sumă de 12.554 mii lei, 12.554 mii lei și 12.554 mii lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, UAT
Comuna Slatioara, Administrației Județene a Finanţelor Publice Olt, pentru
aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi „pentru”.

