
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T A R Â R E  
 
 

        cu privire la :rectificarea bugetului propriu al Consiliului  
           Judetean  Olt pe anul 2005 

 
  
 
 Având  in vedere : 
? expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre ; 
? raportul nr.6508/15.09.2005 al Directiei Buget , Taxe –

Impozite si Informatizare  din cadrul  aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt ; 

? avizul nr.7079/21.09.2005 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 cu modificari si 
completari prin Legea nr.108/2004,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

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

? prevederile Hotararii Guvernului nr.904/2005 privind 
modificarea si completarea Hotararii guvernului nr.821/2005 
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la 
dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 
2005 , pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale 
produse in unele judete ale tarii ; 



? prevederile Hotararii Guvernului  nr.1027/2005 privind 
alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia 
Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2005 , pentru 
inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele 
judete ale tarii ; 

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.  Se aproba rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2005 , conform anexei nr.1. 
Art.2. (1) Se aproba suplimentarea bugetului propriu al 
Consiliului Judetean Olt la partea de venituri ,, Subventii primite 
de bugetele locale din Fondul de interventie ,,cod 37.02.13 cu 
suma de 8.252 mii lei RON. 

(2) In mod corespunzator se suplimenteaza cu aceeasi  
    suma   bugetul   propriu al  Consiliului   Judetean Olt la partea   
    de  cheltuieli   la   cap.68.02 ,, Transporturi    si    comunicatii ,,    
    subcap.68.02.05 ,, Drumuri si poduri ,, titlul 38 ,, transferuri ,, . 
    Art.3. Se aproba bugetul institutiilor publice de sub autoritatea  
   Consiliului Judetean Olt  finantate integral sau partial din bugetul 
   local pe anul 2005 , conform anexei nr.2. 

Art.4.Se aproba fisa obiectivului de investitii - ,, Amenajare si 
canalizare la Scoala I-VIII Bals ,, conform anexei nr.3. 
Art.5. Se aproba lista pozitiei ,, Alte cheltuieli de investitii ,, 
defalcata pe categorii de bunuri la  : 

? Cap.51.02 ,, Autoritati publice ,, subcap.51.02.05  
,,Autoritati executive ,, conform anexi nr.4; 

? Cap.59.02 ,, Cultura , religie si actiuni privind 
activitatea sportiva si de tineret,,  subcap.59.02.04 ,, 
Muzeul Judetean Olt ,, conform anexei nr.5; 

? Cap.72.02 ,, Alte actiuni ,,subcap.72.02.02  
Comandamente militare ,, conform anexei nr. 6; 

? Cap.72.02 ,, Alte actiuni ,,subcap.72.02.07  ,, Servicii 
de urgenta ,, conform anexei nr.7; 



    Art.6. Anexele nr.1-7 fac parte integranta din prezenta hotarâre . 
Art.7. Prezenta hotarâre se comunica Directiei  Buget ,Taxe –
Impozite si Informatizare ,Compartimentului Buget , Directiei 
Economice , Biroul contabilitate  din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt, Directiei  Generale a Finantelor Publice 
Olt  pentru aducerea la indeplinire si Prefectului Judetului Olt . 
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                                                                                 Contrasemneaza , 
                                                                                 Secretarul General  

                                                                                 al Judetului  
                                                                                 Marin DOBRE                                                                
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