
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
        
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:  aprobarea utilizării în anul 2023 a unei sume 
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 
     

         
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 132/05.01.2022 al Președintelui 
Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr. 136/05.01.2023 al Direcției Economice, Buget-
Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt; 
- avizul nr. 197/09.01.2023 al Comisiei pentru Studii 
Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 
Administrarea Domeniului Public și Privat; 
- avizul nr. 198/09.01.2023 al Comisiei pentru Administrație 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 
Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- prevederile Capitolului V pct. 5.16 din Normele metodologice 
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 4271/2022; 
- prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 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, 

 
    Consiliul Județean Olt adoptă prezenta  hotărâre.   
   

          Art.1.  Se aprobă utilizarea sumei de 47.500.000 lei, sumă 
ce reprezintă o parte din excedentul anual al bugetului local, 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, pentru 
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare  a bugetului local 
al Județului Olt pe anul 2023.  

  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, Trezoreriei 
Municipiului Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 
Județul Olt. 
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Nr. 1 

CD/CC(2ex.)  

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi „pentru”. 

 
 

 


