
 
 
 
 
 
 
 
 
                           H O T A R Â R E 
 
cu privire la : contractarea unui împrumut intern  
                        pe anul 2005 de catre Consiliul 
                       Judetean Olt pentru cofinantarea  
                       “Programului de alimentare cu apa  
                       la sate”     
                             
      Având în vedere : 
- expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre ; 
- raportul  Directiei Buget,Taxe-Impozite si Informatizare si 

al  Directiei Tehnice  nr. 3263/18.05.2005; 
- avizul comisiei pentru studii economico-sociale ,buget-

finante , integrare europeana ,administrarea domeniului 
public si privat al judetului  nr. 3425/24.05.2005 ; 

- 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 Hotarârii Guvernului nr. 2415/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004 ;  

        În 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  
                         H O T A R Â R E : 
 
 Art.1.  Se aproba contractarea pe termen mediu a unui 
împrumut în valoare de 7.449.898.050 lei pe anul 2005 
în vederea realizarii obiectivului de investitii “Programul de 
alimentare cu apa la sate” conform Hotarârii  Guvernului nr. 
687/1997 ,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
comunele : Dobrun ,Movileni si Oporelu din Judetul Olt . 
 
Art. 2. Împrumutul contractat potrivit art.1. ,dobînzile si 
comisioanele aferente împrumutului ,se ramburseaza din 
resursele aflate la dispozitia Consiliului Judetean Olt . 
 
Art. 3. Se împuterniceste Presedintele Consiliului Judetean 
Olt pentru semnarea documentelor de acordare si restituire 
a împrumutului ,plata dobînzilor si comisioanelor . 
 
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget ,Taxe-
Impozite si Informatizare, Directiei Tehnice din cadrul 
Consiliului Judetean Olt ,Directiei Generale a Finantelor 
Publice Olt pentru aducere la îndeplinire si Prefectului 
Judetului Olt . 
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