
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

 
 

Cu privire la : repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004  

pentru comuna  nou înfiintata, Ipotesti  prin diminuare de la comuna  
de unde provine, Milcov. 

 
Având în vedere: 
? Expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre; 
? Raportul nr.5815/04.08.2004 al Directiei Buget si Integrare 

Europeana din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Olt; 

? Avizul nr.5982/10.08.2004 al comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 

? Prevederile Legii nr.84/2004 privind înfiintarea unor comune; 
? Prevederile OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea 108/2004; 
? Prevederile Legii  bugetului de stat pe anul 2004 nr.507/2003; 

       În 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 adopta prezenta hotarâre. 



          Art.1 – Se aproba repartizarea sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2004 pentru comuna nou înfiintata, Ipotesti, prin diminuare de la 
comuna de unde provine, Milcov, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarâre; 
          Art.2 -  Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget si 
Integrare Europeana, compartimentului Buget  din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt, Directiei Generale a Finantelor 
Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire si Prefecturii judetului Olt. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                         Contrasemneaza 
                                                           Secretarul General al judetului, 
                                                                         Marin  DOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLATINA  12.08.2004 
Nr. 89 
 



 
 
CONSILIUL  JUDETEAN  OLT                                                                                                                               ANEXA 
                                                                                                                                                la H.C.J. nr. 89/12.08.2004 
 
 
 
 
 
 
Repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004 pentru 
comuna nou înfiintata, Ipotesti prin diminuare de la comuna  de unde provine, Milcov. 
 
                                                                                                                                                                                                      - mii  lei  -                   

Sume din TVA pt finantarea 
institutiilor de învatamânt 

preuniversitar de stat din care: 
 Nr. 

crt 
Comune nou 

înfiintate 
Comuna de 

unde provine 

Sume defalcate din impozit 
pe venit pt protectia sociala 

privind asigurarea 
ajutorului social, ajutorului  

pt încalzirea locuintei si 
sustinerea sistemului de 

protectie a pers.cu 
handicap 

Sume 
defalcate 

din impozit 
pe venit  pt 
echilibrare
a bugetelor 

locale 

Sume alocate 
de consiliul 
judetean pt 
echilibrarea 

bugetelor 
locale 

Pt 
finantarea 

chelt 
personal 

Burse pt elevi si 
obiecte de 
inventar 

1 Ipotesti  
Milcov 

+300.000 
-300.000 

+100.000 
-100.000 

- - 
 

- 
 

 TOTAL  +300.000 
-300.000 

+100.000 
-100.000 

- 
 

- - 
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