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MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
CONVOCATĂ
în data de 10 ianuarie 2022
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 4 din 05 ianuarie 2022 a
Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința extraordinară convocată în data
de 10 ianuarie 2022, orele 11.00.
Ședința a fost condusă de domnul Virgil Delureanu, Vicepreședintele Consiliului
Județean Olt, potrivit prevederilor art. 181 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în baza
Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 21 din 28.01.2021, iar la lucrările acesteia au fost
prezenți 30 consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinții Consiliului Județean Olt, domnul
Virgil Delureanu și domnul Ionuț-Cătălin Ivan).
Au absentat: domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean Olt, precum și
domnii consilieri județeni: Gheorghe Ionel-Cristian și Nicolescu Gabriel-Florin.
Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 2 proiecte de
hotărâre cu privire la:
1.repartizarea pe unități administrative-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– adoptat cu 30 voturi „pentru”.
2.aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la
încheierea exercițiului bugetar al anului 2021– adoptat cu 30 voturi „pentru”.
Şedinţa a fost publică, desfășurându-se cu respectarea prevederilor legale referitoare la
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.
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