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HOTĂRÂRE 
 

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

bugetul Județului Olt pe anul 2018 
 

 
Având în vedere: 
 

-   Expunerea de motive nr.9822/ 13.09.2018 cu privire la proiectul de 
hotărâre nr. 9823/13.09.2018; 
-    Raportul nr.9824/13.09.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
-  Raportul nr.9879/14.09.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - 
Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
 -  Raportul nr. 9876/14.09.2018 al  Comisiei pentru Administrație 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului și Relații cu Cetățenii; 
-  Prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.2 alin.(1), art. 3 și art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările  și 
completările ulterioare; 
-  Prevederile art.2 alin.(2), art. 5, art.13, art.14. art.16 și  art. 61 lit. b) 
din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, 
cu modificările  și completările ulterioare; 
-  Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018, cu 
privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2018 și estimările pe 
anii 2019-2021, cu rectificările ulterioare; 
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-  Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/17.09.2018, cu 
privire la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la 
atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt. 
 

 În temeiul art. 91 alin.(1) lit.b și lit.f), alin. (3) lit. a), art. 97  alin. (1), 
art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. a) și  art.115 alin.(1) lit. c) din 
Legea administrației 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 900 mii lei din Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut in 
bugetul Judetului Olt  pe anul 2018, pentru organizarea si desfăsurarea 
referendumului  având ca obiect consultarea cetățenilor județului, 
referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului 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 900 mii lei și se suplimentează 
cu aceeași sumă la capitolul 54.02 „Autorități publice si acțiuni externe”, 
subcapitolul 54.02.50 „Alte servicii publice generale”. 

Art. 2. Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei Economice, 
Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe  din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administratiei Județene a 
Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

 
PREŞEDINTE 

     Marius OPRESCU 
                                       
Contrasemnează,    

                                                                              Secretarul Judeţului Olt 
                                                                               Marinela - Elena ILIE 
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      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 23 voturi „pentru”, 3 voturi 
„împotrivă” și 1 „abținere”. 


