
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 

HOTĂRÂRE  
 

pentru completarea şi modificarea Hot ărârii Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 46/23.04.2009 cu privire la acordarea u nui 

ajutor b ănesc  persoanelor cu vârsta de peste 100 ani 
din jude ţul Olt 

 
Având în vedere : 

���� expunerea de motive nr. 3709/12.05.2009 cu privire la 
Proiectul de Hotărâre nr. 3710/12.05.2009; 
����  raportul nr. 3711/12.05.2009 al Direcției Buget – Finanțe; 
����  raportul nr. 4130/26.05.2009 al Comisiei pentru studii 
 economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 
 administrarea domeniului public și privat al județului; 
����  raportul nr. 4159/26.05.2009 al Comisiei pentru 
administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
���� prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
���� prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 
18/2009, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2009; 

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b), alin (3), lit. a) art. 104 
alin(1), lit. f) şi art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 



 
  Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 46/23.04.2009 
cu privire la acordarea unui ajutor bănesc  persoanelor cu 
vârsta de peste 100 ani se completează şi se modifică după 
cum urmează:  
 1. După alin. (2) al art. 1 se introduce alin (21) cu următorul 
cuprins: 
 ,, (21) Preşedintele Consiliului Judeţean Olt se 
împuterniceşte  să acorde ajutoare băneşti în cuantumul 
prevăzut la alin. (2) persoanelor neînscrise la alin. (1), care au 
vârsta de peste 100 ani şi  domiciliul în judeţul Olt.” 
 2. Alin. (3) al art. 1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 3.  În mod corespunzător se diminuează creditele bugetare 
la capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01, paragraful 51.02.01.03 
„Autorităţi executive”, titlul 20 cu suma de 25.000 şi se 
suplimentează cu aceeaşi sumă la capitolul 68.02, subcapitolul 
68.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 
sociale”, titlul 57, articolul 57.02, aliniatul 57.02.01 „Ajutoare 
sociale în numerar”. 

Art.II. 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, Direcţiei de evidenţă a 
persoanelor Olt, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt,  
pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   
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