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ECT 
            

 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.5452/20.05.2015 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr.5453/20.05.2015; 
 Raportul nr. 5454/20.05.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe; 
 Raportul nr.5750/27.05.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-

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

 Prevederile art.36 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Anexei nr.8, cap.I lit.B, pct.2 lit.a din Legea bugetului de 
stat pe anul 2015 nr.186/2014; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015 cu 
privire la aprobarea bugetului propriu, pe anul 2015, cu rectificările 
ulterioare; 

 Adresa nr. 2094/29.04.2015 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4680/29.04.2015; 

 Memoriul tehnic nr.192/08.05.2015 al SC Secția de proiectare Olt 
SRL; 

 Raportul nr.4680/19.05.2015 al Direcției Tehnice și Investiții din 
cadrul Consiliului Județean Olt; 
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      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 198 mii lei din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul 
propriu al Judeţului Olt pe anul 2015, pentru remedierea distrugerilor 
provocate clădirilor din incinta   Spitalului  de Psihiatrie Cronici  Schitu Greci, 
de fenomenele meteorologice din ziua de 28.04.2015. 
          (2) 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 „Fond de 
rezervă” articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 
locale” cu suma de 198 mii lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă la 
capitolul 66.02 „Sănătate”, subcapitolul 66.02.06 „Servicii medicale în unități 
sanitare cu paturi”, titlul VI „Transferuri între unități ale administrației 
publice”, alin. 51.01.46 ,,Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea 
cheltuielilor curente din domeniul sănătății” pentru  Spitalul  de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci. 
       Art.2. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de modul de utilizare, in 
conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit art.1.                 
       Art.3. Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei Economice, Buget 
- Finanţe, Serviciului Buget, Impozite si Taxe,  Direcției  Tehnice și Investiții, 
Serviciul Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

 
    PREŞEDINTE 

                                              Paul STĂNESCU                                                 
                                                       
    
                                            
                                                          Contrasemnează, 
                                                                              Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                Gabriel BULETEANU 
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3ex. 
             Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi 
„pentru”. 


