HOTĂRÂRE
cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt
pe anul 2008
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Având în vedere :
expunerea de motive nr.8504/27.10.2008 cu privire la Proiectul de
Hotărâre nr. 8506/27.10.2008;
raportul nr. 8507/27.10.2008, al Directiei Buget Finante;
raportul nr.8581/28.10.2008, al comisiei pentru studii economico
sociale, buget finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului;
prevederile H.G. nr. 1152/2008 , privind alocarea unei sume din Fondul
de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat
pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale
unor judete;
prevederile H.G. nr 1325/2008, pentru modificarea H.G. nr. 1152/2008,
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea
unor cheltuieli curente si de capital ale unor judete;
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
adresa Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse nr.
4138/07.10.2008, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.
7915/09.10.2008;

In temeiul art. 91 alin. (1) lit. b), alin (3) lit. a) şi art. 97, alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe
anul 2008, 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
2008, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Se aproba fisele obiectivelor de investitii:
,, Reabilitare Centrul de Ingrijire si Asistenta Soparlita ,, conform
anexei nr. 3 ;
,,Centrul de terapie ocupationala Draganesti Olt conform anexei nr.4 ;
,,Reabilitarea sectiilor expozitionale la Muzeul Judetean Olt si
amenajari peisagistice, lucrari decorative pentru evidentierea cladirii si a
exponatelor peisagistice, lucrari decorative pentru evidentierea cladirii si a
exponatelor,, conform anexei nr. 5 ;
,,Modernizare centru recuperare persoane cu handicap Cezieni,,
conform anexei nr. 6 ;
,,Modernizare Centru de Ingrijire si Asistenta Slatina,, conform anexei
nr. 7 ;
,,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 604 ,km 36+717
74+749, judetul Olt, conform anexei nr.8;
,,Alimentare cu energie electrica, statia pomparecomuna Dobrun,,
conform anexei nr.9 ;
,,Alimentare cu energie electrica, gospodaria de apacomuna
Serbanesti,, conform anexei nr. 10 ;
Art. 4. Se aproba listele pozitiei,, alte cheltuieli de investitii” defalcata pe
categorii de bunuri, la capitolele:
51.02,,Autoritati
publice
si
actiuni
externe”
subcapitolul
51020103,,,,Autoritati executive” conform anexei nr. 11;
68.10,,Asigurari si asistenta sociala” subcapitolul 68.10.04,,Asistenta
acordata persoanelor in varsta” conform anexei nr. 12;
74.02,,Protectia mediului” subcapitolul 74020502,,Colectarea, tratarea
si distrugerea deseurilor” conform anexei nr. 13;
80.02,.,Actiuni generale economice comerciale si de munca”
subcapitolul 80020110,, Programe de dezvoltare regionala si locala” conform
anexei nr. 14;
Art.5. Se aproba repartizarea sumei de 30 mii lei pentru culte religioase,
dupa cum urmeaza:
Parohia Potlogeni, comuna Tia Mare
10 mii lei;
Parohia Sfantul Haralambie, comuna Tia Mare
10 mii lei;
Parohia ,,Sfantul Dumitru”Doanca comuna Tia Mare 10 mii lei;
Art.6. Anexele nr. 114, fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget Finante, , Serviciului
buget impozite si taxe,
Directiei ContabilitateFinanciar, Administrativ,
Directiei Dezvoltare Regionala, Management Proiecte si Relatii
Internationale, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului  Judeţul Olt .

PREŞEDINTE
Paul STANESCU

Contrasemneaza
Secretar al Judeţului
Marin DOBRE

Slatina, 28.10.2008
Nr. 137
D.C/2 ex

