
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea conturilor de execuţie
a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor 

financiare pe anul 2008

Având în vedere :

 expunerea de motive  nr.  2982/13.04.2009 cu privire  la 
Proiectul de Hotărâre nr. 2983/13.04.2009;
 raportul nr. 2984/13.04.2009 al Direcţiei Buget - Finanţe;
 raportul  nr.  3144/21.04.2009 al  Comisiei  pentru  studii 
economico-sociale,  buget-finanţe,  integrare  europeană, 
administrarea domeniului public si privat  al judeţului;
 prevederile  art.  57 din  Legea  nr.  273/2006  privind 
finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare;
 prevederile  Legii  bugetului  de  stat pe  anul  2008  nr. 
388/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile  Ordinului  ministrului  economiei  şi  finanţelor 
nr. 3769/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea  şi  depunerea  situaţiilor  financiare  ale  instituţiilor 
publice la 31 decembrie 2008; 



În temeiul art. 91, alin (1), lit. b, alin. (3), lit. a şi art. 97, 
alin.  (1)  din  Legea nr.  215/2001 privind administraţia  publică 
locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local – 
venituri  al  Consiliului  Judeţean  Olt  pe  anul  2008,  conform 
anexei nr. 1;

Art.2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local – 
cheltuieli  al  Consiliului  Judeţean  Olt  pe  anul  2008,  conform 
anexei nr. 2;

Art.3. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  bugetului 
aparatului  propriu  al  Consiliului  Judeţean  Olt  pe  anul  2008, 
conform anexei nr. 3;

Art.4. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  bugetului 
instituţiilor  publice  finanţate  din  venituri  proprii  şi  subvenţii  – 
venituri, pe anul 2008 conform anexei nr. 4;

Art.5. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  bugetului 
instituţiilor  publice  finanţate  din  venituri  proprii  şi  subvenţii  – 
cheltuieli, pe anul 2008, conform anexei nr. 5;

Art.6. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  bugetului 
instituţiilor  publice  şi  activităţilor  finanţate  integral  din  venituri 
proprii – venituri pe anul 2008, conform anexei nr. 6;

Art.7. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  bugetului 
instituţiilor  publice  şi  activităţilor  finanţate  integral  din  venituri 
proprii – cheltuieli pe anul 2008, conform anexei nr. 7;

Art.8. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  bugetului 
fondurilor  externe  nerambursabile  –  venituri  pe  anul  2008, 
conform anexei nr. 8;

Art.9. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  bugetului 
fondurilor  externe  nerambursabile  –  cheltuieli  pe  anul  2008, 
conform anexei nr. 9;

Art.10. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  veniturilor  şi 
cheltuielilor  evidenţiate  în  afara  bugetului  local  –  venituri  pe 
anul 2008, conform anexei nr. 10;



Art.11. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  veniturilor  şi 
cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului  local  – cheltuieli  pe 
anul 2008, conform anexei nr. 11;

Art.12. Se  aprobă  contul  de  execuţie  a  donaţiilor/ 
sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2008, conform anexei 
nr. 12;

Art.13. Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor 
interne – cheltuieli pe anul 2008, conform anexei nr. 13;

Art.14. Se aprobă bilanţul contabil pe anul 2008, conform 
anexei nr. 14;

Art.15.  Se aprobă contul  de rezultat  patrimonial  pe anul 
2008, conform anexei nr. 15;

Art.16.  Se aprobă situaţia fluxurilor de trezorerie pe anul 
2008, conform anexei nr. 16;

Art.17.  Se  aprobă  situaţia  modificărilor  în  structura 
activelor nete/capitalurilor pe anul 2008, conform anexei nr. 17;

Art.18. Anexele 1-17 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre;

Art.19. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Buget - 
Finanţe,  Serviciului  Buget,  Impozite  şi  Taxe,  Direcţiei 
Contabilitate – Financiar, Administrativ 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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