
  

H O T Ă R Â R E 

  cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009

Având  în vedere :
 expunerea  de  motive nr.  4782/18.06.2009  cu  privire  la 

Proiectul de Hotărâre nr. 4783/18.06.2009;
 raportul nr. 4784/18.06.2009 al Direcţiei Buget – Finanţe;
 raportul  nr.  5029/24.06.2009  al  Comisiei  pentru  Studii 

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

 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;

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.  (1)Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei din Fondul de 
rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt în vederea acordării 
unui ajutor umanitar pentru doamna Stoica Dalia, născută la data 



de 29.12.1974, cu domiciliul în oraşul Piatra Olt, str. Depozitelor, 
nr. 30, judeţul Olt.

  (2)  Suma  alocată  va  fi  utilizată  pentru  procurarea  de 
materiale  de  construcţii  şi  pentru  lucrări   la  casa  proprietate 
personală a familiei doamnei Stoica Dalia, casă care în prezent nu 
oferă condiţii de locuit .
Art.2.   Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în 
bugetul  propriu  al  Consiliului  Judeţean  Olt  pe  anul  2009, 
Consiliului Local Drăgăneşti Olt pentru Muzeul Câmpia Boianului. 
Art.3.    În  mod  corespunzător  se  diminuează  creditele  la 
cap.54.02  ,,  Alte  servicii  publice  generale  ’’, 
subcap.54.02.05        ,, Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia 
autorităţilor locale ’’, titlul 50 ,, Fonduri de rezerva ’’, articolul 50.04 
,, Fond de rezerva bugetara la dispoziţia autorităţilor locale ’’ cu 
suma de 10.000 lei  şi  la  titlul  51 ,,  Transferuri  între  unităţi  ale 
administraţiei  publice  ”,  articolul  51.01.24  ,,  Transferuri  din 
bugetele  consiliilor  locale  şi  judeţene  pentru  acordarea  unor 
ajutoare  către  unităţile  administrativ  –  teritoriale  în  situaţii  de 
extremă dificultate  “  cu suma de 5.000 lei  şi  se suplimentează 
creditele  cu  suma  de  10.000  lei  la  cap.  68.02   ,,  Asigurări  şi 
asistenţă socială ’’, subcap. 68.02.50  ,, Alte cheltuieli în domeniul 
asigurărilor şi asistenţei sociale ’’, titlul 57 ,, Asistenta sociala ’’, 
articolul 57.02.01 ,, Ajutoare sociale in numerar ’’.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Buget - Finanţe, 
Serviciului  Buget,  Impozite  şi  Taxe  din  cadrul  aparatului  de 
specialitate  al  Consiliului  Judeţean  Olt,   Direcţiei  Generale  a 
Finanţelor  Publice  Olt,  pentru  aducerea la  îndeplinire,  doamnei 
Stoica  Dalia,  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean Olt  şi  Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt .

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

    Contrasemnează,
                                                                      Secretar al Judetului Olt

                                                                          Marin DOBRE 

Slatina, 30.06.2009  
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