
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

           
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: asocierea Consiliului Jude ţean Olt cu 

Consiliul Local al municipiului Slatina, pentru fin anțarea 
cheltuielilor de administrare și func ționare ale Spitalului 

Jude țean de Urgen ță Slatina, jude țul Olt 
        

         Având în vedere: 
 
 - Expunerea de motive nr. 2937/28.03.2011 cu privire la    
    Proiectul de hotărâre nr. 2938/28.03.2011; 
 -  Raportul nr. 2939/28.03. 2011 al Direcţiei Buget-Finanţe; 

 -  Raportul nr. 3011/29.03.2011 al Comisiei pentru Studii 
 Economico–Sociale,Buget–Finanţe,Integrare  Europeană, 
 Administrarea Domeniului Public şiPrivat al Judeţului; 
 - Raportul nr. 3009/29.03.2011 al Comisiei pentru 
 Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 
 Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
 -  Adresa Consiliului Județean Olt nr.10629/15.12.2010; 
 - Adresa Consiliului Local al municipiului Slatina  nr.      
   6987/11.03.2011 înregistrată la Consiliul Județean Olt       
 sub nr. 2483/15.03.2011; 

- prevederile Legii  nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 10, art. 91 alin(1) lit. d), lit. e), alin.(5) lit. 
a) pct. 3, alin.(6), lit. a):c) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
și 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. 



  În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea  
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare   
  

           Consiliul Jude ţean Olt  adoptă prezenta  h o t ă r â r e:    
 
 Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului Județean Olt cu 
Consiliul Local al municipiului Slatina pentru finanțarea 
cheltuielilor de administrare și funcționare ale Spitalului 
Județean de Urgență Slatina. 

  Art. 2.  Asocierea se realizează pe bază de contract de 
asociere, fundamentat de către compartimentele de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și 
respectiv al Primarului municipiului Slatina, în care se prevăd și 
sursele de finanțare, încheiat între ordonatorii principali de 
credite ai celor două autorități ale administrației publice locale. 

  Art. 3.  Contractul de asociere se va supune dezbaterii și 
aprobării Consiliului Județean Olt. 

  Art. 4. Se mandatează Președintele Consiliului Județean 
Olt să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Olt, 
contractul de asociere să evalueze necesitatea și oportunitatea 
efectuării cheltuielilor de finanțare ale Spitalului de urgență 
Slatina, în limita creditelor bugetare aprobate cu această 
destinație. 

  Art. 5. 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 în vederea aprobării asocierii, Primarului 
municipiului Slatina, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
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