
                                                                                                                        

 
HOTARÂRE 

 
        cu privire la : - suplimentarea si modificarea repartizarii pe 
unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA 
pentru asigurarea cheltuielilor de personal la institutiile de 
învatamânt preuniversitar de stat pe anul 2006 
 
 Având în vedere : 
  

- expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre 
nr.7753/22.11.2006; 

- raportul nr. 7731/21.11.2006 al Comisiei pentru Studii 
Economico-Sociale, Buget-Finante, Administrarea Domeniului 
Public si Privat al Judetului; 

- Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.212 
/21.11.2006 cu privire la suplimentarea si modificarea repartizarii 
pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA 
pentru asigurarea cheltuielilor de personal la institutiile de 
învatamânt preuniversitar de stat pe anul 2006; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 
privind finantele publice locale aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.108/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005; 
- prevederile Hotarârii Guvernului nr.1584/2006 privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru 
asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de învatamânt 
preuniversitar de stat; 

În temeiul art.104 alin (1) , lit.b) , alin (3) , lit.a) si art. 109 , alin.(1) 
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare , 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta  h o t a r â r e: 
 



 Art.1 Se aproba suplimentarea si modificarea repartizarii pe 
unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru 
asigurarea cheltuielilor de personal la institutiile de învatamânt 
preuniversitar de stat pe anul 2006, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarâre; 
 Art.2 Prezenta  hotarâre   se   comunica  Directiei   Buget ,Taxe-
Impozite  si  Informatizare, Compartimentului Buget, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, Directiei 
Generale a Finantelor Publice Olt  pentru aducerea la îndeplinire si 
Institutiei  Prefectului Judetului Olt. 
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