
 
 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
  cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Reze rvă 

bugetar ă la dispozi ţia Consiliului Jude ţean Olt, prev ăzut în 
bugetul  propriu al Consiliului Jude ţean Olt pe anul 2011 

 
 Având  în vedere : 
� expunerea de motive  nr. 1532/15.02.2011 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr. 1533/15.02.2011; 
� raportul nr. 1534/15.02.2011 al Direcţiei Buget – Finanţe; 
� raportul nr. 1757/22.02.2011 al Comisiei pentru studii 

economico – sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;   
� prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
� prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 

286/2010. 
  

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 Jude ţean Olt adoptă prezenta hot ărâre; 
 

Art. 1.  Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011, a sumei de 23 mii lei la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, reprezentând transferuri din 
bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătăţii, în vederea cofinanţării aferente derulării 



programului de reabilitare şi dotare cu aparatură medicală a 
secţiei de oncologie, cat şi a programului pentru reabilitarea 
secţiilor de anestezie şi terapie intensivă. 

Art. 2. În mod corespunzător se diminuează creditele la 
capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” subcapitolul 
54.02.05 „Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 
locale” titlul 50 „Fonduri de rezervă” articolul 50.04 „Fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale” cu suma de 23 
mii lei, şi se suplimentează creditele la capitolul 66.02.06.01 
„Spitale generale”, titlul 51.02.28 „Transferuri din bugetele locale 
pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii” cu 
suma de 23 mii lei.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget - 
Finanţe, Serviciului Buget din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt . 
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