
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: aprobarea bugetului propriu al Consiliului 
Jude ţean Olt  pe anul 2010 

 
Având în vedere: 
 
- expunerea de motive nr. 1026/11.02.2010  cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 1027/11.02.2010 ; 
- raportul nr. 1028/11.02. 2010 al Direcţiei Buget-Finanţe; 
- raportul nr. 1445/23.02.2010 al Comisiei pentru Studii Economico 

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

- Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2010, nr. 11/2010; 
- Prevederile  Legii privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta h o t ă r â r e : 
 

Art.1. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Jude ţean Olt pe anul 
2010, conform anexei nr. 1; 

   
Art.2. Se aprobă bugetul institu ţiilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Jude ţean Olt, finan ţate integral sau par ţial din bugetul local 
pe anul 2010 , conform anexei nr. 2; 
 

Art.3.  Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 
2010, conform anexei nr. 3; 

 
Art.4 . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in af ara 

bugetului local pe anul 2010 ,  conform anexei nr. 4; 
 



Art.5. Se aprobă programul de investi ţii publice pe anul 2010, 
prevăzute în anexa nr. 5, listele pentru “alte cheltuieli de investi ţii 
defalcate pe categorii de bunuri”  prevăzute în anexele 5a1-5a6, fisele 
obiectivelor de investitii , prevazute in anexele 5b1-5b6, sinteza finantarii 
programelor  prevazuta in anexa nr. 6,  fisele programelor, prevazute in 
anexele nr. 7-10 si  sinteza proiectelor finantate din instrumente 
postaderare  prevazuta in anexa nr. 11; 
 
 Art.6. În anul 2010, sumele  destinate plăţii cotizaţiei anuale ce decurge 
din calitatea Consiliului Judeţean Olt de membru al Uniunii Naţionale a 
Consiliilor Judeţene din România, contribuţia la bugetul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională S-V Oltenia, cotizaţia la Asociaţia Secretarilor Generali 
ai judeţelor din România, Asociaţia Directorilor Economici si contabililor din 
Romania, Asociaţia localităţilor şi zonelor istorice şi de artă din România, 
Asociaţia Arhitecţilor �efi de judeţe din România, Asociatia Nationala a 
Informaticienilor din Administratia Publica Locala din Romania, Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara SUD-VEST Oltenia, Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,Olt Eco” si ,,Oltul”, cofinantarea Consiliului Judetean Olt la 
proiectul ,,Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si apa 
uzata din judetul Olt” cotizatia la ADR transfrontaliera, cât şi plata cotizaţiei 
Consiliului Judeţean Olt ca membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv 
plăţii eventualelor comisioane bancare în vederea efectuării tranferurilor 
valutare aferente  se efectueaza în cuantumul stabilit de acestea  de la 
cap. 51.02 “Autorit ăţi publice şi ac ţiuni externe”, subcapitolul 51.02.01.03 
“Autorit ăţi executive” titlul II ,,Bunuri şi servicii,, articolul 20.30 ,,Alte 
cheltuieli” alineatul 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu  bunuri si servicii”. 
 

Art.7.  Se aprobă repartizarea sumei de 400 mii lei pentru 
Asezamintele de cult , pe anul 2010, conform anexei nr. 12 ; 

 
 Art.8. Anexele nr. 1-12 fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
 

Art.9.  Prezenta hotărâre se comunic ă Direcţiei Buget Finante, 
Serviciului buget impozite si taxe, Directiei contabilitate financiar administrativ, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire, Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
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