
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                               
        
 H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume 

din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2015 

   
         
 Având în vedere: 
 
- expunerea de motive nr.6947/08.07.2016 cu privire la  
proiectul de hotărâre nr.6948/08.07.2016; -  raportul nr.6949/08.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - 
Finanţe; 
- raportul nr.7710/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii 
Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; - prevederile Capitolului V art.5.13.3, alin. (1), litera a) din 
Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 
nr.4075/2015, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 58 alin. (1) lit a) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.3/28.01.2016 cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2016 a 
unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2015. 



- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.67/21.04.2016 cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2016 a 
unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2015. 
- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.81/26.05.2016 cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2016 a 
unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2015. 

 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), 
art. 97, alin. (1) si 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  h o t ă r â r e:  
    

          Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 1.079.000 lei, din 
excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2015, pentru finanțarea cheltuielilor 
Secțiunii de Dezvoltare  pe anul 2016.  

   
  Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, 

Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, Trezoreriei 
Municipiului Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt. 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 31 voturi „pentru”. 


