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HOTĂRÂRE

cu privire la : alocarea unei sume din Fondul de Rezerva
bugetara  la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in

bugetul Judetului Olt pe anul 2015

Având în vedere:
expunerea de motive nr.8929/17.08.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
nr.8930/17.08.2015;
raportul nr. 8931/17.08.2015  al Directiei Economice, Buget-Finante;
raportul nr. 9215/25.08.2015  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat  al judeţului;
prevederile art.36 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire la
aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, cu
rectificarile ulterioare;
adresa Primăriei Comunei Movileni nr.2876/05.06.2015, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.6029/05.06.2015;
adresa Primăriei Comunei  Pîrșcoveni nr.3420/22.07.2015, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.8200/23.07.2015;
adresa Primăriei Comunei  Vlădila nr.2699/13.08.2015, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.8860/13.08.2015;
adresa Primăriei Comunei  Dăneasa nr.3428/13.08.2015, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.8867/13.08.2015;
adresa Primăriei Comunei  Ipotești nr.1902/14.08.2015, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.8885/14.08.2015;
adresa Primăriei Comunei  Radomirești nr.3023/13.08.2015, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.8899/14.08.2015;
adresa Primăriei Comunei  Brîncoveni nr.2060/17.08.2015, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.8932/17.08.2015;
adresa Primăriei Comunei  Dobrosloveni nr.1343/15.04.2015, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.4078/16.04.2015;
adresa Primăriei Comunei  Cîrlogani nr.2265 /14.08.2015, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.8924/17.08.2015;
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adresa Primăriei Comunei  Gostavățu nr.3309/14.08.2015, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.8922/14.08.2015;
adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Olt, nr.
OT59828/13.08.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 8856/13.08.2015;
Hotararea nr. 4308/11.08.2015, a Comisie de Autorizare a Imprumuturilor
Locale;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.78/30.07.2015 cu privire la
aprobare cresteri salariale pentru personalul din aparatul de specialitate si din
aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judetean Olt, din cabinetul Presedintelui
Consiliului Judetean Olt, precum si pentru personalul din unele institutii publice de sub
autoritatea Consiliului Judetean Olt;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.80/30.07.2015  privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de maximum 5.677.764 lei, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015  pentru modificarea și
completarea unor acte normative, precum și alte măsuri.

În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b), lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a), punctul 2,
art. 97,  alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2) si  art.115 ,alin.(1), lit.c) din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.000  mii lei din Fondul de rezerva
bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut in bugetul Judetului Olt  pe
anul 2015, după cum urmează:

- suma de 100 mii lei  Comunei Movileni, în vederea efectuării lucrărilor la
acoperișul Grădiniței din satul Movileni afectate în urma fenomenelor meteorologice
din data de 28.04.2015;

- suma de 100 mii lei Comunei Pîrșcoveni, pentru achitarea contribuției proprii
și a cheltuielilor neeligibile pentru finalizarea obiectivului de investiții „Proiect integrat
prima înființare a unui sistem centralizat de alimentare cu apă, captare și stație de
tratare a apei, prima înființare a unui sistem centralizat de canalizare și stație de
epurare, comuna Pîrșcoveni, satele Pîrșcoveni, Butoi, Olari”;

- suma de 100 mii lei  Comunei Vlădila, pentru asigurarea finanțării și finalizării
următoarelor obiective de investiții:

1) Investiții locale:
- „MODERNIZARE PIAȚĂ COMUNALĂ”;
- „REABILITARE CĂMIN CULTURAL”;
2) Investiții pe Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 28/2013 pentru

aprobarea Programului national de dezvoltare locala:
- „REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ”;
-„EXTINDERE ȘCOALĂ GENERALĂ PENTRU AMENAJARE SEDIU

PRIMĂRIE” ;
- suma de 100 mii lei Comunei Dăneasa, pentru finantarea din bugetul local în

vederea continuării și finalizării  a următoarelor obiective de investiții pe Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala:

- „ALIMENTARE CU APĂ”;
- „MODERNIZARE DC 121 DĂNEASA-BERINDEI”;
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- suma de 100 mii lei Comunei Ipotesti, pentru asigurarea continuării și
finalizării investiției de asfaltare și reparații la străzile din satul Ipotești;

- suma de 100 mii lei Comunei Radomirești, pentru finalizarea investiției de
forare a unui puț în satul Crăciunei;

- suma de 100 mii lei Comunei Brîncoveni, pentru continuarea și finalizarea
investiției „Centrală termică - Școala gimnazială Voievod Brîncoveanu și Grădinița cu
program normal Brîncoveni”.

- suma de 100 mii lei Comunei Dobrosloveni pentru Programul Integrat de
Cercetare Interdisciplinară, Conservare, Restaurare și Valorificare a Sitului Arheologic
de la REȘCA-ROMULA(2015-2018), sit aflat la nord de Caracal, pe malul drept al
Oltului, unde se afla colonia romană, dezvoltată în secolul I-II, pe locul unei mai vechi
așezări dacice MALVA.

- suma de 100 mii lei Comunei Cîrlogani pentru asigurarea finanțării proiectului
„Studiu geotehnic, expertiza tehnica și ridicări topo în zonele afectate de alunecari de
teren”.

- suma de 100 mii lei Comunei Gostavățu pentru asigurarea continuării și
finalizării investiției de asfaltare și reparații la străzile din satele Gostavățu și Slăveni.

  (2) În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 54.02
,,Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la
dispoziția autorităților locale”, titlul V ,,Fonduri de rezervă”, articolul 50.04 ,,Fond de
rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 1.000 mii lei și se
suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni
externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative”, paragraful
51.02.01.03 „Autorități executive”, titlul VI „Transferuri între unități ale administrației
publice”, art.51 „Transferuri între unități ale administrației publice locale”, alin.
51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor
ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate și
virarea in conturile de venituri 21.43.02.08 „Subvenții primite din bugetele consiliilor
locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ -
teritoriale în situații de extremă dificultate’’ ale bugetelor locale ale Comunelor:
Movileni, Pîrșcoveni, Vlădila, Dăneasa, Ipotesti, Radomirești, Brîncoveni,
Dobrosloveni, Cîrlogani și Gostavățu.
     Art.2 Ordonatorii principali de credite raspund de modul de utilizare, in
conformitate cu dispozitiile legale, a sumelor alocate potrivit art.1.

Art.3 (1)Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Consiliului
Judetean Olt, prevăzut in bugetul  Judetului Olt  pe anul 2015, a sumei de 947 mii lei,
pentru  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea
acoperirii necesarului cheltuielilor de personal până la finele anului, cât și creșterea de
până la 12% conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/2015 și a Hotărârii
Consiliului Județean Olt nr.78/30.07.2015 cu privire la aprobare cresteri salariale
pentru personalul din aparatul de specialitate si din  aparatul permanent de lucru ale
Consiliului Judetean Olt, din cabinetul Presedintelui  Consiliului Judetean Olt, precum
si pentru personalul din unele institutii publice de sub autoritatea Consiliului Judetean
Olt;

(2) În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 54.02
,,Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la
dispoziția autorităților locale”, titlul V ,,Fonduri de rezervă” articolul 50.04. ,,Fond de
rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 947 mii lei și se
suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”,
subcapitolul 68.02.04 „Asistență acordată persoanelor în vârstă” titlu I „Cheltuieli de
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personal” (496 mii lei) și la subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și
copii” (451 mii lei).

Art.4 (1)Se aprobă alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului
Judetean Olt, prevazut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2015, a sumei de 165 mii lei
pentru plata serviciului anual al datoriei publice locale reprezentând rambursarea si
dobânda aferente împrumutului contractat, conform Hotărârii Consiliului Județean Olt
nr.80/30.07.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum
5.677.764 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
2/2015  pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri.
         (2) În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 54.02
,,Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la
dispoziția autorităților locale”, titlul V ,,Fonduri de rezervă”, articolul 50.04 ,,Fond de
rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 165 mii lei și se
suplimentează cu suma de 65 mii lei la capitolul 55.02 „Tranzacții privind datoria
publică și împrumuturi”, titlul III „Dobânzi”, alin. 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei
publice interne directe” și cu suma de 100 mii lei, la capitolul 51.02 „Autorități publice
și acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative”, paragraful
51.02.01.03 „Autorități executive”, titlul XVII „Rambursări de credite”, articolul 81.04
„Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare
UE”.

Art.5. (1) 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Olt .

(2) Directia Economica, Buget - Finante, prin Serviciul Buget, Impozite si
Taxe, va comunica prin adresa, comunelor:  Movileni, Pîrșcoveni, Vlădila, Dăneasa,
Ipotesti, Radomirești, Brîncoveni, Dobrosloveni, Cîrlogani, Gostavățu și Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, sumele alocate din Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul Judetului
Olt  pe anul 2015.

PREŞEDINTE
                            Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt

Gabriel BULETEANU

SLATINA 27.08.2015
NR.97
3ex.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 20 de voturi pentru,6
abțineri și 2 împotrivă.


