
 
 
 
 

 
 
 

 
H O T A R Â R E 

 
cu privire la: aprobarea bugetului propriu al Consiliului  

 Judetean Olt pentru anul 2006 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
- raportul nr.9751/21.12.2005 al Directiei Buget Taxe -Impozite si 

Informatizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 
- avizul nr.154 /11.01.2006 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 2006, nr.379/2005. 
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 bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pe 

anul 2006, conform anexei nr.1. 
   
Art.2. Se aproba bugetul institutiilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Judetean Olt, finantate integral sau partial din bugetul 
local pe anul 2006 , conform anexei nr.2. 

 
Art.3. Se aproba Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Consiliului Judetean Olt în suma de 1.490 mii lei RON. 
 
Art.4. Se aproba programul de investitii publice pe anul 2006, 

prevazute în anexa nr.3,  fisele obiectivelor de investitii prevazute în 
anexele 3a1-3a5, listele pentru “alte cheltuieli de investitii defalcate 
pe categorii de bunuri” prevazute în anexele 3b1-3b8 si programele 



sectoriale de investitii pe capitole de cheltuieli, prevazute in anexele 
nr.4-12.  
 Art.5. În anul 2006, sumele  destinate platii cotizatiei anuale ce 
decurge din calitatea Consiliului Judetean Olt de membru al Uniunii 
Nationale a Consiliilor Judetene din România, contributia la bugetul 
Agentiei pentru Dezvoltare Regionala S-V Oltenia, cotizatia la Asociatia 
Secretarilor Generali ai judetelor din România, Asociatia Directorilor 
Economici din cadrul Consiliilor Judetene din România, Asociatia 
localitatilor si zonelor istorice si de arta din România, Asociatia 
Arhitectilor Sefi de judete din România, cât si plata cotizatiei Consiliului 
Judetean Olt ca membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv platii 
eventualelor comisioane bancare în vederea efectuarii tranferurilor 
valutare se efectueaza în cuantumul stabilit de acestea de la 
cap.51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”, subcapitolul 
51.02.01.03 “ Autoritati executive”, titlul 20 Bunuri si servicii. 
 
 Art.6. Se aproba repartizarea sumei de 300 mii lei RON pentru 
,,Sustinerea cultelor,,, dupa cum urmeaza: 

? Mânastirea Calui      -   50 mii lei RON 
? Parohia  “Înaltarea Domnului”      - 200 mii lei RON 
? Parohia “Nasterea Maicii Domnului”  

               si “Pogorârea Sfântului Duh”                          -  10 mii lei RON  
? Parohia “Sfintii  Împarati Constantin 
  si Elena” Bals                                                 -  10 mii lei RON  

? Mânastirea Clocociov                   -   30 mii lei RON 
 
 Art.7. Anexele nr.1- 12 fac parte integranta din prezenta 
hotarâre. 

 
Art.8. Prezenta hotarâre se comunica  Directiei Buget, Taxe-

Impozite si Informatizare, Compartimentului Buget,Directiei Economice  
din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, Directiei 
Generale a Finantelor Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire si 
Institutiei Prefectului Judetului Olt. 
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