
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T A R Â R E  
cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 

Judetean Olt  pe anul 2006 
 

          Având în vedere: 
? Expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre; 
? Raportul nr.1240/06.03.2006  al Directiei Buget, Taxe, 

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

? Avizul nr.1928/28.03.2006 al comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finante, administrare domeniului 
public si privat al judetului 

? Prevederile H.G nr.183/2006, privind alocarea unor sume din 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, prevazut în 
bugetul de stat pe anul 2006 pentru unele consilii judetene si 
pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 
Bucuresti; 

? Prevederile O.U.G. 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 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 rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2006, conform anexei nr.1. 
Art. 2  Se aproba rectificarea bugetului 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 listele pentru ,,Alte cheltuieli de investitii 
defalcate pe categorii de bunuri’’ la Muzeul Judetean Olt si la 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt 
conform anexelor nr.3 si 4. 
Art.  4   Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.  5   Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget, Taxe, 
Impozite si Informatizare, Compartimentul Buget din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, Directiei 
Generale a Finantelor Publice Olt pentru aducerea la 
îndeplinire  si Institutiei Prefectului Judetului Olt. 
 
 
 
 

PRESEDINTE 
JENEL COPILAU 

 
 
 
 

Contrasemneaza,                      
                 Secretar General 

 al Judetului 
                                                          Marin DOBRE 

 
 

 
 
SLATINA  30.03.2006 
NR. 34 
C.D. / I.N.(2 ex.) 


