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

Având în vedere :
expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.
6333/18.08.2008;
raportul nr. 6369/19.08.2008, al Directiei Buget Finante;
raportul nr. 6604/26.08.2008, al Comisiei pentru stusii
economicosociale, buget finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
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. 686/01.08.2008, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub
nr. 6067/06.08.2008;
adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarior Publice si
Locuintelor nr. 104172/08.08.2008, inregistrata la Consiliul
Judetean Olt sub nr. F 680/08.08.2008;

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 de venituri si cheltuieli
evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008 conform anexei nr.
2.
Art. 3. 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. 3.
Art. 4. Se aproba lista pozitiei,, alte cheltuieli de investitii” defalcata
pe categorii de bunuri, la capitolul 61.02 ,, Ordine publica si
siguranta nationala”,subcapitolul 61.02.05,, Protectie civila si
protectie contra incendiilor” conform anexei nr. 4.
Art. 5. Se aproba fisele obiectivelor de investitii, ,,Reabilitare si
moderenizare DJ 604, km. 36+71774+749”,, Reabilitare si
moderenizare DJ 643 A Balslimita judetul Dolj, jud. Olt”,,
Reabilitare si moderenizare DJ 648, limita judet ValceaVitomiresti,
jud. Olt”,, Reabilitare si moderenizare DJ 677 limita judetul Valcea
Piatra Olt, jud. Olt”, conform anexelor nr. 58.
Art. 6. Anexele nr. 18 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 .
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