
 

 

 

CONVOCARE 
 

 

 

În temeiul prevederilor art. 178 alin. (2) și art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în data de 10 ianuarie 2022, ora 11,00, cu 

participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt 

din municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, nr. 14,  județul Olt. 
 

P r o i e c t u l   O r d i n i i   d e   z i : 

 
1. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 14% din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2022 și estimările 

pe anii 2023-2025 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat  
 

           2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2022 a 

excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2021 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat  

 

3. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

 Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
I.M.E./B.L.I./1 ex.  
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