
                                                                                                                                                                      
HOTĂRÂRE    

cu privire la alocarea sumei de 160 mii lei, din fondul de rezervă 
bugetară înscris în bugetul local al Județului Olt la dispoziția 

Consiliului Județean Olt pe anul 2014, în vederea achiziționării 
de bunuri, servicii sau lucrări pentru ajutorarea sinistraților din 

Județul Olt 
 

Având în vedere: 
Expunerea de motive nr. 7484/05.08.2014 cu privire la 
proiectul de hotărâre nr. 7485/05.08.2014; 
Raportul nr.7486/05.08.2014 al Direcţiei Economice, Buget-
Finanţe; 
Raportul nr.7586/07.08.2014 al Comisiei pentru Studii 
Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, 
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
Raportul de sinteză al Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență Olt nr. 5218/04.08.2014, privind fenomenele 
meteorologice periculoase, din județul Olt, din perioada 28-30 
iulie 2014; 
Prevederile art.15 alin.(1) și 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; 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) şi 
art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările și completările  
ulterioare; 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  hotărâre: 
Art.1 (1)  Se aprobă alocarea sumei de 160 mii lei, din 

fondul de rezervă bugetară înscris în bugetul local al Județului 
Olt la dispoziția Consiliului Județean Olt pe anul 2014, în 
vederea achiziționării de bunuri, servicii sau lucrări pentru 
ajutorarea sinistraților din Județul Olt. 

          (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 160 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  (1) Ajutoarele prevăzute la art.1 se acordă 
beneficiarilor prin grija compartimentelor de specialitate ale 
Consiliului Județean Olt pe baza evaluărilor efectuate de către 
comisiile constituite în acest scop, prin dispoziție a Președintelui 
Consiliului Județean Olt, comisii care vor stabili totodată 
necesarul de bunuri, servicii sau lucrări, precum și beneficiarii 
acestora. 

         (2) Pentru efectuarea evaluărilor prevăzute la alin. 
(1) autoritățile și instituțiile publice acordă sprijin de specialitate, 
potrivit competențelor legale, la solicitarea Consiliului Județean 
Olt. 

Art.3 După finalizarea acțiunii de acordare a ajutoarelor 
prevăzute la articolele precedente, Consiliul Județean Olt va fi 
informat în acest sens, la proxima ședință. 

Art.4  Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei 
Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite si 
Taxe, Serviciului  Financiar - Contabilitate, Biroului  Informatică 
și Administrativ, Direcția Tehnică și Investiții, Serviciul Achiziții, 
Licitații, Contractări 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. 
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