
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
                                                               
                                           

HOTĂRÂRE    
 

cu privire la : alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 
bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt , prevăzut în 

bugetul propriu al Județului Olt, pe anul 2014 
 

 
Având în vedere: 

expunerea de motive nr.5019/22.05.2014 cu privire la 
proiectul de hotărâre nr.5020/22.05.2014; 
raportul nr.5021/22.05.2014 al Direcţiei, Economice, Buget-
Finanţe; 
raportul nr.5182/28.05.2014  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 2014 nr.356/2013 
cu modificările şi completările ulterioare; 
adresele Instituției  Prefectului – Județul  Olt  
nr.19950/17.04.2014, 20031/19.04.2014, 21875/16.05.2014, 
21813/15.05.2014, 21810/15.05.2014, 21965/19.05.2014, 
21899/16.05.2014  înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 
3834/17.04.2014, 3855/22.04.2014, 4816/16.05.2014, 
4796/16.05.2014, 4778/15.05.2014, 4855/19.05.2014, 
4854/19.05.2014; 
referatele Biroului Informatică și Administrativ din cadrul 
Direcţiei Economice Buget - Finanţe nr. 3835/17.04.2014, 
3880/22.04.2014, 4788/15.05.2014, 4887/19.05.2014. 



 În temeiul prevederilor 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  ulterioare; 
 
    CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 

 
Art.1 (1) Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut in 
bugetul propriu al Județului Olt  pe anul 2014, a sumei de 15 mii 
lei, pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor 
comunelor: Schitu, Șerbănești, Movileni, Milcov, Morunglav, 
Potcoava, Gârcov, Verguleasa, afectate de inundațiile din 
perioada 16 - 20.04.2014, respectiv 14 -15.05.2014.  

   (2) În mod corespunzător se diminuează creditele 
bugetare la capitolul 54.02 ,,Alte servicii publice generale”, 
subcapitolul 54.02.05 ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
autorităților locale”, titlul V ,,Fond de rezervă” articolul 50.04. 
,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu 
suma de 15 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă la 
capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” subcapitolul 
51.02.01.03 “Autorități executive” titlul II „Bunuri si servicii”. 

Art.2  Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei 
Economice Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite si Taxe, 
Serviciului  Financiar - Contabilitate, Biroului  Informatică și 
Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Administrației Județene a Finanţelor Publice Olt, 
pentru aducerea la îndeplinire , Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

 
  
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

                                                                              
                                                     
                  
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                               Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                     Marin DOBRE 
SLATINA, 29.05.2014 
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