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 H O T Ă R Â R E 
 
 

cu privire la : alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 
bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în 

bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2015 
 
 

 Având  în vedere : 
 Expunerea de motive nr. 4236/21.04.2015 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 4237/21.04.2015; 
 Raportul nr. 4238/21.04.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe; 
 Raportul nr. 4631/28.04.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-

Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

  Prevederile art.15 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014; 
  Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 8/10.02.2015 cu privire la                                                                                                 
  aprobarea bugetului propriu, pe anul 2015, cu rectificarile ulterioare; 
 Cererea doamnei Nețoi Grigorița din Comuna Vădastra, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.3706/02.04.2015, prin care solicita 
acordarea unui sprijin financiar pentru refacerea locuinței afectate in 
urma incendiului care a avut loc in data de 15 martie 2015 ; 

 Ancheta socială  înregistrată la Primaria Comunei Vadastra și înaintată 
de aceasta cu adresa nr.1026/07.04.2015, înregistrată la Consiliul 
Judetean Olt sub nr.3959/09.04.2015; 

 Raportul nr. 4180/20.04.2015 si devizul oferta pentru reparatii acoperis 
locuinta, al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului Județean 
Olt; 
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 Procesul verbal de interventie nr. 016/15.03.2015 al Inspectoratului 
pentru Situatii de Urgenta „Matei Basarab” Olt; 

 Declarația pe propria răspundere a doamnei Nețoi Grigorița înaintată 
cu adresa nr.1108/22.04.2015 a Primăriei Comunei Vădastra, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4396/23.04.2015. 

 
      În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit b), alin. (3) lit. a), art.97 alin 
(1) art.98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit. a) si art.115 alin (1) lit. c) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre; 

 
       Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 38 mii lei din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul propriu al 
Judeţului Olt pe anul 2015, în vederea acordării unui ajutor umanitar 
doamnei Nețoi Grigorița, din comuna Vadastra, județul Olt. 
         (2) Suma alocată va fi utilizată de către doamna Nețoi Grigorița, 
pentru refacerea locuinței afectate in urma incendiului care a avut loc in data 
de 15 martie 2015. 
         (3) În mod corespunzător se diminuează creditele la capitolul 
54.02 „Alte servicii publice generale” subcapitolul 54.02.05 „Fond  de   
rezervă  bugetară  la  dispoziţia  autorităţilor  locale” titlul V „Fonduri de 
rezervă” articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 
locale” cu suma de 38 mii lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă la 
capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 
,,Autoritati executive” titlul II „Bunuri si servicii” alineatul 20.30.30 „Alte 
cheltuieli cu bunuri si servicii”. 
       Art.2. (1) Doamna Nețoi Grigorița răspunde de modul de utilizare, in 
conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit art.1. 
                  (2) Documentele  justificative (facturi, chitanțe, bonuri fiscale) 
urmează a fi prezentate Primăriei Comunei Vădastra care le va înainta 
Consiliului Județean Olt, Serviciul Buget, Impozite si Taxe. 
          (3) Pentru lucrări sau procurări de materiale de la particulari, 
chitanţele de mână prin care se atestă plata  vor cuprinde în mod obligatoriu 
numele şi prenumele vânzătorului în clar, precum şi seria și numărul actului 
de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității sau 
de un împuternicit al acestuia. 

În caz contrar doamna Nețoi Grigorița va returna suma nejustificata 
Consiliului Judetean Olt. 
                 (4) La finalizarea lucrărilor de refacere a locuinței, beneficiara 
ajutorului acordat conform art.1 are obligația de a anunța Consiliul Județean 
Olt, despre această situație. 
                 (5) Prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt se va 
constitui o comisie care va verifica executarea lucrărilor, întocmind în acest 
sens un proces verbal de constatare, care va fi depus împreuna cu 
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documentele justificative  la  Consiliul Județean Olt, Serviciul Buget, 
Impozite si Taxe . 
       Art.3. Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei Economice, Buget 
- Finanţe, Serviciului Buget, Impozite si Taxe  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administratiei Judetene a Finanţelor 
Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Primăriei Comunei Vădastra, 
doamnei Netoi Grigorita, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt. 
 

 
 
 
    PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
                                                        
                                                    
       
                                            
                                                          Contrasemnează, 
                                                                              Secretar al Judeţului Olt 
                                                                               Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi. 


