HOTĂRÂRE
cu privire la utilizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Olt
pe anul 2008
Având în vedere:
Ø expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.
2628/09.04.2008;
Ø raportul nr. 2636/09.04.2008 al Direcţiei Buget, Taxe Impozite şi Informatizare;
Ø raportul nr. 3086/23.04.2008 al Comisiei pentru studii economicosociale, bugetfinanţe,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Ø prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ø prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ø prevederile Hotărârii Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul
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. (1) Se aprobă utilizarea sumei de 100 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008, pentru acoperirea cheltuielilor care se suportă potrivit legii din
bugetul Consiliului Judeţean Olt, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2008.
(2) În mod corespunzător se diminuează creditele la capitolul 54.02
„Alte
servicii
publice
generale” subcapitolul 54.02.05 „Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale” titlul 50
„Fonduri de rezervă” articolul 50.04 „Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale” cu suma
de 100 mii lei şi se suplimentează creditele cu aceeaşi sumă la capitolul 54.02 „Alte servicii publice
generale” subcapitolul 54.02.50 „Alte servicii publice generale”.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget, TaxeImpozite şi Informatizare,
Compartimentului Buget, Direcţiei Economice 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 .
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