
                        
 
 
 
 
 
 
 

H O T A R Â R E  
 

  cu privire la utilizarea   Fondului de rezerva    
      bugetara  la   dispozitia  Consiliului   Judetean Olt 

 
 

 Având  in vedere : 
? expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre ; 
? raportul nr.1631/21.03.2005  al Directiei Buget si Integrare 

Europeana din cadrul  aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt ; 

? avizul nr.1851/29.03.2005 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  prin Legea 
nr.108/2004  si modificata prin  Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului  nr.9/2005; 

? prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004; 
 

In temeiul 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 hotarâre; 

 
Art.1. (1) Se aproba utilizarea  Fondului  de rezerva  bugetara 

la dispozitia Consiliului Judetean Olt  pe anul 2005 in suma de 
4.000.000 mii lei dupa cum urmeaza : 

? pentru plata cofinantarii proiectului ,,Program local 
integrat de asistenta sociala a persoanelor 



vârstnice din municipiul Slatina ,, suma de 
1.500.000 mii lei ; 

? pentu Directia de Evidenta a Persoanelor Olt suma 
de 2.500.000 mii lei ; 

 (2) Se  diminueaza   creditele   la  cap.95.02 ,, Fond de  
rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean ,, cu suma de 
4.000.000 mii lei  si se suplimenteaza in mod corespunzator cu 
aceeasi suma la capitolele 51.02 ,, Autoritati publice ,, titlul 34-
subventii cu suma de 2.500.000 mii lei si la  cap.60.02 ,, Asistenta 
sociala ,, subcap.60.02.50 ,, Alte actiuni privind asistenta sociala, 
alocatii ,pensii ajutoare si indemnizatii ,, titlul 38 – transferuri cu 
suma de 1.500.000 mii lei  

Art.2. Prezenta hotarâre se comunica Directiei  Buget,Taxe-
Impozite si Informatizare , Compartimentului Buget din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, Directiei Judetene de 
Evidenta a Persoanelor 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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