
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T A R Â R E  
cu privire la utilizarea unor sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia  Consiliului Judetean Olt  pe anul 2006 
 

          Având în vedere: 
? Expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre; 
? Raportul nr.4637/17.07.2006  al Directiei Buget, Taxe, 

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

? Avizul nr.4887/25.07.2006, al Comisiei pentru Studii 
Economico-Sociale, Buget-Finante, Administrarea Domeniului 
Public si Privat al Judetului; 

? 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; 
? Prevederile H.G. nr.295/2006 privind  modificarea si 

completarea H.G. nr.1277/2005 pentru nominalizarea 
unitatilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie – 
mai  si iulie – august 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  h o t a r â r e: 
 
Art. 1  (1)  Se aproba utilizarea sumei de 40 mii lei RON din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt 
pe anul 2006 în vederea platii cofinantarii proiectului 



,,Reabilitarea unitatilor de învatamânt” din comunele afectate de 
inundatii din judetul Olt, aprobat în cadrul programului PHARE 
2003 – Coeziune economica si sociala – infrastructura regionala 
si locala / inundatii. 
            (2)     În mod corespunzator se diminueaza creditele la 
cap. 54.02 ,,Alte servicii publice generale” subcapitolul 54.02.05 
,,Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale” cu 
suma de 40 mii lei RON si se suplimenteaza cu aceeasi suma  
cap.65.02 ,,Învatamânt” subcapitolul 65.02.50 ,,Alte cheltuieli în 
domeniul învatamântului”. 
Art.   2    Se aproba fisele obiectivelor de investitii ,,Lucrari de 
constructii Gradinita  sat Barcanesti, comuna Vîlcele”,  ,,Lucrari 
de constructii Scoala cu clasele I-IV sat Bechet, comuna 
Bobicesti” , ,,Lucrari de constructii la Scoala cu clasele I-VIII 
comuna Schitu” si ,,Lucrari de constructii  Gradinita comunei 
Iancu Jianu”, conform anexelor 1-4 care fac parte integranta din 
proiectul de hotarâre. 
Art.  3  Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget, Taxe, 
Impozite si Informatizare, Compartimentul Buget, Serviciului 
Programe, prognoze, integrare europeana si relatii 
internationale, Directiei Generale a Finantelor Publice Olt si 
Institutiei Prefectului judetului Olt. 
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