HOTĂRÂRE
cu privire la :  modificarea unor anexe la H.C.J.Olt
nr. 7/25.01.200 cu privire la aprobare:documentaţiilor
tehnico economice pentru obiectivele de investiţii
„lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri
judeţene finanţate prin contractarea unui împrumut
intern pe perioada 20072008”;
 modificarea unor anexe la H.C.J. Olt nr.
4/31.01.2008 cu privire la aprobarea bugetului propriu
al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2008
Având în vedere :
 expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.
3746/16.05.2008 ;
 raportul nr. 3752/19.05.2008 al Direcţiei Tehnice ;
 raportul nr. 3834/21.05.2008 al Comisiei pentru studii
economico – sociale ,bugetfinanţe,integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului ;
 raportul nr. 3836/21.05.2008 al Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică,realizarea lucrărilor publice,ecologie şi
protecţia mediului,conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură ;
 prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 91 alin .(1), lit.b) ,alin.(3), lit. f) şi
art.97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e :

Art.I. Anexele nr. 1,2324 şi 2535 la H.C.J. Olt nr. 7/25.01.2007 cu
privire la aprobarea: documentaţiilor tehnicoeconomice pentru
obiectivele de investiţii„lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri
judeţene finanţate prin contractarea unui împrumut intern pe
perioada 20072008” precum şi anexele
nr. 5a 14 5a 15 la H.C. J. Olt nr. 4/31.01.2008 cu privire la
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru
anul 2008 se modifică, după cum urmează :
1. Poziţiile 111 de la lit. C din Anexa nr. 1 la H.C. J.Olt nr. 7/2007 se
modifică şi se înlocuiesc cu poziţiile 111din Anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre ;
2. Anexele nr. 2535 la H.C. J.Olt nr.7/2007 se modifică şi se
înlocuiesc cu anexele nr.212 la prezenta hotărâre .
3. Anexele nr.2324 la H.C.J.Olt nr. 7/2007 şi Anexele nr.5a 14 –
5a 15 la H.C.J.nr.4/2008 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.
1314 la prezenta hotărâre .
Art.II. Anexele nr.114 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice,Direcţiei
Buget,Taxe,Impozite şi Informatizare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt pentru aducerea la
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului Judeţul Olt .
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