
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 
 

H O T A R A R E 
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt 

nr.35/19.03.2009 cu privire la aprobarea utilizarii fondului  
de rulment pe anul 2009 

 

        Avand în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 3955/20.05.2009 cu privire la 
proiectul de hotarare nr. 3956/20.05.2009; 
-      raportul nr.3957/20.05.2009 al Directiei Buget-Finante; 
-  raportul nr.4127/26.05.2009 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului;  
 -  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 
18/2009, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.34/2009; 
           In temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. b), alin. (3) lit. a) 
si art. 97 alin (1) din Legea  administratiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
        Consiliul Judetean Olt adopta prezenta h o t a r a r e: 
 



Art. I. Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.35/19.03.2009 
cu privire la aprobarea fondului de rulment pe anul 2009 se 
modifica dupa cum urmeaza: 
1. Art.1. va avea urmatorul continut: 

„ Art.1.Se aproba utilizarea fondului de rulment pe anul 2009 
astfel: 

- 440 mii lei pentru acoperirea temporara a golului de 
casa provenit din decalajele intre veniturile si 
cheltuielile anului curent; 

- 4.585 mii lei pentru finantarea unor obiective de 
investitii conform anexelor nr. 1-4”; 

2. Anexa nr.1 „Reamenajare cladire Centru de Plasament 
”Zorile”, str. Basarabilor” se modifica si se inlocuieste cu 
anexa la prezenta hotarare. 

Art.II. Prezenta hotarare se comunica Direcției Buget – 
Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcției Tehnice 
si Investiții, Direcției Contabilitate, Financiar - Administrativ  din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, 
Directiei Generale a Finantelor Publice Olt pentru aducerea la 
indeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean Olt și Instituției 
Prefectului Județul Olt. 
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