
             
 
 
 
 
 

 
                                     
                                            

 
                                  

 
H O T Ă R Â R E  

cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 
influentelor la  sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe 
anul 2022  

   
 Având  în vedere: 
-  referatul de aprobare nr. 9328/23.08.2022 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 
- raportul comun nr. 9332/23.08.2022 al Direcției Economice, Buget - 
Finanțe și al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- avizul nr. 9433/25.08.2022 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și 
Privat; 
- avizul nr. 9439/25.08.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și 
Relații cu Cetățenii; 
-  prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.19/2022 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, precum și 
prevederile poziției nr. 30 din Anexa nr. 5 la aceeași ordonanță; 
-   raportul nr. 9239/22.08.2022 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobat de 
ordonatorul de credite; 
-  prevederile art. 18 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- procesul-verbal nr. 9312/23.08.2022 privind consultarea structurilor 
asociative ale primarilor din județul 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 Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 
2022, în sumă de 4.460 mii lei, Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice,  Buget - 
Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcției Tehnice și Investiții 
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. 
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   Contrasemnează, 
     Secretar General al Județului Olt  
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru”. 


