
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2010 

 
 Având  în vedere : 
� expunerea de motive nr. 4711/11.06.2010 cu privire la Proiectul 

de Hotărâre nr. 4712/11.06.2010; 
� raportul nr. 4713/11.06.2010 al Direcţiei Buget - Finanţe;  
� raportul nr. 5016/22.06.2010 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului; 
� prevederile art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
� prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
� adresa Muzeului „Câmpia Boianului” Drăgăneşti Olt înregistrată 

la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3330/26.04.2010; 
� propunerea efectuată în şedinţa Consiliului Judeţean Olt din 

data de 24.06.2010; 
 

In temeiul art. 91, alin. (1) lit. b) şi lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) 
lit. a) pct. 4 şi art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
          Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre; 
 

Art.1.   (1) Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010, a sumei de 96.000 
lei, după cum urmează: 



- pentru acordarea unui ajutor umanitar pentru domnul Grigore 
Constantin, născut la data de 02.07.1970, cu domiciliul în comuna 
Şerbăneşti, judeţul Olt, suma de 6.000 lei. 
    Suma alocată va fi utilizată pentru repararea locuinţei de 
domiciliu care în prezent nu oferă condiţii optime de locuit. 

- pentru combaterea omidei păroase de pe drumurile judeţene, 
suma de 80.000 lei. 

- Consiliului Local Drăgăneşti Olt pentru Muzeul „Câmpia 
Boianului” – Drăgăneşti Olt, în vederea finalizării lucrărilor la 
arheoparcul Gumelniţa, suma de 10.000 lei. 
     (2) In 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 rezervă’’, articolul 50.04 ,,Fond de rezervă bugetara la 
dispoziţia autorităţilor locale’’ cu suma de 86.000 lei şi se 
suplimentează creditele cu aceeaşi sumă, 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 în numerar ’’, cu suma de 6.000 
lei şi la cap. Transporturi’’, subcap. 84.02.03.01 ,,Drumuri şi poduri’’, 
titlul 20 ,,Bunuri şi servicii’’, cu suma de 80.000 lei. 

Art.2 . Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget - Finanţe, 
Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Consiliului Local Drăgăneşti 
Olt, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la 
îndeplinire, domnului Grigore Constantin, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
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