
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  

HOTĂRÂRE 
cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 48/2011 cu privire 

la asocierea Consiliului Judeţean Olt cu Consiliul Local al municipiului Slatina, 
pentru finanţarea cheltuielilor de administrare şi funcţionare ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, judeţul Olt 
 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9541/20.10.2011 cu privire la Proiectul de hotărâre             
nr. 9542/20.10.2011; 
- Raportul comun al Direcţiei Buget - Finanţe şi al Serviciului juridic contencios          
nr. 9543/20.10.2011; 
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 9739/25.10.2011; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 9757/26.10.2011; 
- Raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte nr. 9737/25.10.2011; 
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. d), lit. e), alin. (5) lit. a) pct.3, alin. (6), lit. a) şi 
c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;     
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, cu modificările 
ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor 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. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 48/2011 cu privire la asocierea 
Consiliului Judeţean Olt cu Consiliul Local al municipiului Slatina, pentru finanţarea 
cheltuielilor de administrare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 
judeţul Olt, se modifică după cum urmează: 
 

1. Art. 2 va avea următorul cuprins:  
,, Art. 2. Asocierea se realizează pe bază de protocol, încheiat între ordonatorii 
principali de credite ai celor două autorităţi ale administraţiei publice locale menţionate 
la art.1, respectiv Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Local al municipiului Slatina”. 

2. Art. 3. va avea următorul cuprins: 
,,Art. 3. Protocolul de asociere se va supune dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean 
Olt.,, 

3. Art. 4. va avea următorul cuprins: 
,, Art. 4 .  Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Olt să semneze în numele şi 
pentru Consiliul Judeţean Olt protocolul de asociere, să evalueze necesitatea şi 
oportunitatea efectuării cheltuielilor de finanţare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, în limita creditelor aprobate de către Consiliul Judeţean Olt cu această 
destinaţie”. 

 
Art. II.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – Finanţe, Direcţiei 

Economice, Serviciului Juridic Contencios din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Consiliului Local al 
municipiului Slatina, Primarului municipiului Slatina, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 
 

PREŞEDINTE 
                                           Paul STĂNESCU 
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