
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: rectificarea bugetului propriu  

al Consiliului Jude ţean Olt pe anul 2009  
 
         

         Având în vedere: 
- expunerea de motive  nr. 6923/17.08.2009 cu privire la proiectul 

de hotărâre nr. 6924/17.08.2009; 
- raportul nr. 6925/17.08.2009 al Direcţiei Buget – Finanţe; 
- raportul nr. 7107/25.08.2009 al Comisiei pentru Studii 

Economico – Sociale, Buget – Finanţe, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, 
modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2009;  

- prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
  În temeiul prevederilor 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 Jude ţean Olt  adoptă prezenta  h o t ă r â r e:    
      

          Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2009, conform anexei nr. 1. 

  Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Olt, finanţate integral sau parţial din 
bugetul local pe anul 2009, conform anexei nr. 2. 

  Art. 3. Se aprobă lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată 
pe categorii de bunuri repartizate la capitolul  68.10 „Asigurări şi 
asistenţă socială”, subcapitolul 68.10.04 „Asistenţă acordată 
persoanelor vârstnice” pe anul 2009, conform anexei nr. 3. 

  Art. 4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – Finanţe, 
Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Olt. 
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