
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                                                                                   
                                                                                  
      
     
  
 
 cu privire la :rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
                                             Judetean Olt pe anul 2004 
 
 
    Av`nd in vedere: 
? expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarare;  
? raportul nr. 8695/03.12.2004 al Directiei Buget si Integrare 

Europeana din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Olt; 
? propunerile preva zute în nota nr. 8853/9.12.2004 ; 
? avizul nr.8820/08.12.2004 al comisiei pentru studii economico 

sociale ,buget finante , administrarea domeniului public si privat 
al judetului ; 
? prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 

privind finantele publice locale , aprobata cu modificari si 
completari  prin  Legea nr.108 / 2004 ; 
? prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.507/2003; 
? prevederile Hotararii Guvernului nr.2046/2004 privind 

suplimentarea bugetului Ministerului Muncii  Solidaritatii 



Sociale si Familiei  din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  prevazut in bugetul de stat pe anul  2004; 
? adresa  nr.15001/22.11.2004,  inregistrata la  Consiliul Judetean 

Olt sub nr.PS 185/26.11.2004 a Ministerului Muncii,  
Solidaritatii Sociale si Familiei- Autoritatea Nationala pentru 
Persoanele cu Handicap 

 
In temeiul   prevederilor  art.104 alin. (1) lit. (e) si art. 109  

alin.(1) din Legea   administratiei  publice  locale  nr. 215/2001 cu 
modificarile  si  completarile ulterioare ; 
 
 
CONSILIUL JUDETEAN  OLT adopta prezenta h o t a r a r e  

 
Art.1. (1) Se aproba suplimentarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt la partea de venituri  la cap.37.02 ,,Subventii primite 
de la bugetul de stat ,, subcap.37.02.09  ,,Subventii primite de 
bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor 
cu handicap ,,  cu suma de 2.787.671 mii lei . 

(2) In mod corespunzator se suplimenteaza cu aceeasi  
suma cheltuielile la cap.60.02 ,, Asistenta sociala , alocatii pensii, 
ajutoare si indemnizatii ,, subcap.60.02.10 ,, Asistenta sociala in 
caz de invaliditate ,, . 
Art.2. Se aproba diminuarea cheltuielilor la cap.51.02 ,, Autoritati 
publice ,, titlul 02 -cheltuieli de personal -cu suma de 150.000 mii 
lei si suplimentarea cu aceeasi suma la cap.59.02  ,, Cultura ,religie 
si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret ,, subcap.59.02.05 
,, Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte ,, . 
Art.3. (1) Se aproba diminuarea sumelor alocate de Consiliul 
Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 150.000 
mii lei , respectiv suplimentarea cu aceeasi suma la Consiliul Local 
Colonesti . 
   (2) In mod corespunzator  se diminueaza cheltuielile 
bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt cu suma de 150.000 



mii lei la cap.88.02 ,, Dobanzi aferente datoriei publice locale si 
alte cheltuieli ,,. 
Art.4. Se aproba  suma de 200.000 mii lei de la cap. 72.02. « Alte 
act iuni », subcap. 72.02.50 « Alte cheltuieli », titlul 20 cheltuieli 
materiale pentru finant area act iunilor organizate de Consiliul 
Judet ean Olt cu ocazia sa rba torilor de Cra ciun.  
Art.5. Prezenta  hotarare se comunica Directiei Buget si Integrare  
Europeana , Compartimentului Buget, Direct iei Economice, Taxe 
s i Impozite din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Olt  , Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt , Directiei 
Generale a Finantelor Publice Olt pentru aducerea la indeplinire si 
Prefecturii Judetului Olt .  
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                                                      Contrasemneaza, 
                                                           Secretarul General 
                                                                al Judetului 
                                                             Marin DOBRE 
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