
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                               
        
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din 
excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2016 
 
   

        Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr.8016/10.08.2017 cu privire la  proiectul de 
hotărâre nr.8017/10.08.2017; 
-   Raportul nr.8018/10.08.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
-  Raportul nr.8359/23.08.2017 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 2016, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 58 alin. (1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Contractul de finantare nr. 101/28.06.2017 în cadrul  Programului 
Operațional Regional 2014 - 2020, axa prioritara 6 „Modernizare Drum 
Judetean DJ 546, Daneasa (Intersectie DN 6) – Slatina (Intersectie DN 
65) -Verguleasa (Intersectie DN 67B); 
- Adresa nr. 4119/03.08.2017 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 7831/03.08.2017; 
- Referatul nr. 7929/09.08.2017 al Directiei Tehnice si Investitii, aprobat 
de ordonatorul principal de credite.  
 
 
 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 578.000 lei din excedentul 
anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 
anului 2016, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare  pe 
anul 2017.  

  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”. 

 
 
 

 


