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PROIECT 
               Nr. 131/09.09.2021 

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în 
bugetul Județului Olt pe anul 2021 

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 9472/09.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 54/09.04.2021 cu privire la aprobarea 
bugetului Județului Olt pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, cu rectificarile 
ulterioare, 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 alin. (1) si alin. 
(4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  h o t ă r â r e. 
 
Art.1. (1). Se aprobă alocarea sumei de 10.441  mii lei din Fondul de rezerva 

bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut in bugetul Judetului Olt  pe anul 
2021, pentru asigurarea unor cheltuieli urgente, curente și de capital ale unităților 
administrativ-teritoriale din Judetul Olt, conform Anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

           (2). În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 
54.02 „Alte servicii publice generale” subcapitolul 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția autorităților locale” titlul V „Fonduri de rezervă” articolul 50.04 „Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 10.441 mii lei, se suplimentează cu 
aceeași sumă la capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 
„Autorități executive și legislative”, paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive”, titlul VI 
„Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51 „Transferuri între unități ale 
administrației publice”, alineatul 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și 
județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de 
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extremă dificultate” și se virează în conturile de venituri 21.43.02.08 „Subvenții primite din 
bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 
administrativ - teritoriale în situații de extremă dificultate” ale unitatilor administrativ-
teritoriale mentionate in Anexa la prezenta hotarare. 

Art.2. Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în 
conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit art.1. 

Art.3. (1). Prezenta  hotărâre  se comunică  Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, 
Serviciului Buget, Impozite și Taxe  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Administratiei Județene a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
            (2). Directia Economică, Buget - Finanțe, prin Serviciul Buget, Impozite și 
Taxe va comunica prin adresă, unitatilor administrativ-teritoriale sumele alocate din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt  
pe anul 2021. 
          
 
 
 
 

 INIȚIATOR 
    PREŞEDINTELE 
   CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

       Marius OPRESCU 
       
 
 
                                  AVIZAT,    

                                                                                          Secretar General al Judeţului  
                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

mii lei 

Nr. 

Crt.
Unitatea administrativ-teritorială

Sumă repartizată 

2021

TOTAL 10.441

TOTAL MUNICIPII 1.200

1 Caracal 200

2 Slatina 1.000

TOTAL ORAȘE 900

1 Bals 150

2 Corabia 150

3 Draganesti 150

4 Piatra Olt 150

5 Potcoava 150

6 Scornicesti 150

TOTAL COMUNE 8.341

1 Baldovinesti 100

2 Babiciu 50

3 Balteni 150

4 Barasti 50

5 Barza 50

6 Bobicesti 50

7 Brastavatu 200

8 Brancoveni 50

9 Brebeni 200

10 Bucinisu 50

11 Calui 50

12 Carlogani 50

13 Cezieni 150

14 Cilieni 50

15 Colonesti 50

16 Corbu 50

17 Coteana 100

18 Crampoia 50

19 Cungrea 50

20 Curtisoara 50

21 Daneasa 50

22 Deveselu 50

23 Dobretu 200

24 Dobrosloveni 50

25 Dobroteasa 50

ANEXĂ

la P.H.  nr. 131/09.09.2021

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume

din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt,

prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2021



mii lei 

Nr. 

Crt.
Unitatea administrativ-teritorială

Sumă repartizată 

2021

26 Dobrun 100

27 Draghiceni 50

28 Fagetelu 50

29 Falcoiu 50

30 Farcasele 50

31 Ganeasa 200

32 Gavanesti 200

33 Garcov 50

34 Ghimpeteni 50

35 Giuvarasti 200

36 Gostavatu 50

37 Gradinari 50

38 Gradinile 200

39 Grojdibodu 50

40 Gura Padinii 50

41 Ianca 50

42 Iancu Jianu 50

43 Icoana 50

44 Ipotesti 50

45 Izbiceni 200

46 Izvoarele 150

47 Leleasca 50

48 Maruntei 50

49 Mihaiesti 50

50 Milcov 50

51 Morunglav 50

52 Movileni 50

53 Nicolae Titulescu 50

54 Obarsia 50

55 Oboga 100

56 Oporelu 100

57 Optasi Magura 50

58 Orlea 50

59 Osica de Jos 50

60 Osica de Sus 50

61 Parscoveni 50

62 Perieti 50

63 Plesoiu 200

64 Poboru 150

65 Priseaca 50

66 Radomiresti 50

67 Redea 50

68 Rotunda 100

69 Rusanesti 50

70 Samburesti 50

71 Sarbii Magura 50

72 Scarisoara 50

73 Schitu 200

74 Seaca 50



mii lei 

Nr. 

Crt.
Unitatea administrativ-teritorială

Sumă repartizată 

2021

75 Spineni 50

76 Sprincenata 50

77 Stoenesti 50

78 Stoicanesti 191

79 Strejesti 100

80 Studina 50

81 Serbanesti 50

82 Stefan cel Mare 50

83 Teslui 200

84 Tia Mare 50

85 Topana 100

86 Traianu 50

87 Tufeni 200

88 Urzica 50

89 Valea Mare 50

90 Vadastra 50

91 Vadastrita 50

92 Valeni 50

93 Valcele 150

94 Verguleasa 100

95 Visina 200

96 Visina Noua 50

97 Vitomiresti 150

98 Vladila 50

99 Voineasa 200

100 Vulpeni 50

101 Vulturesti 50

Nicolaie BUŞOIU

Secretarul General al Judeţului Olt

Marinela-Elena ILIE

Director Executiv

Constanţa DUMITRU

Şef Serviciu Buget,

Impozite și Taxe

PREŞEDINTE

Marius OPRESCU

Contrasemnează
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
Direcția Economică,  Buget- Finanțe 
Nr.9476/09.09.2021 

    
      Aprob 
PREȘEDINTE                                                                                                                                                       

                                                                                         Marius OPRESCU 
                                                          

 
Avizat                                                                                                                                                                 

VICEPREŞEDINTE 
                                                                                       Ionuț-Cătălin IVAN 
 
                                                                      

                                                                                                                                          
R A P O R T  

la proiectul de hotarare 
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt 
pe anul 2021 

 
 Proiectul de Hotărâre propune alocarea unei sume din Fondul de 
Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 
Județului Olt pe anul 2021. 

În Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Olt se 
explică modul de fundamentare care a impus inițierea acestui proiect de 
hotărâre, dupa cum urmează: 

Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, fondul de rezervă 
bugetară se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite pe 
bază de hotărâri ale  consiliilor locale respective, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, 
pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum și pentru 
acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ teritoriale în situaţii 
de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din 
iniţiativă proprie. 

Conform prevederilor legale mai sus mentionate, la initiativa proprie a 
Presedintelui Consiliului Judetean Olt s-a dispus acordarea unor ajutoare  
catre unitățile administrativ-teritoriale din județ pentru asigurarea unor 
cheltuieli urgente, curente și de capital.   
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Astfel, se propune alocarea sumei de 10.441 mii lei din Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut în bugetul 
Județului Olt pe anul 2021, avand in vedere lipsa surselor de finanțare 
pentru asigurarea unor cheltuieli urgente, curente și de capital ale unitatilor 
administrativ-teritoriale din judetul Olt, conform anexei la proiectul de 
hotarare. 

În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 
54.02 „Alte servicii publice generale” subcapitolul 54.02.05 „Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” titlul V „Fonduri de 
rezervă” articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 
locale” cu suma de 10.441 mii lei, se suplimentează cu aceeași sumă la 
capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe” subcapitolul 51.02.01 
„Autorități executive și legislative” paragraful 51.02.01.03 „Autorități 
executive” titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice” 
articolul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” alineatul 
51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru 
acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de 
extremă dificultate” și se virează în conturile de venituri 21.43.02.08 
„Subvenții primite din bugetele consiliilor locale si judetene pentru 
acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ - teritoriale în situații de 
extremă dificultate”, ale unităților administrativ-teritoriale din Judetul Olt 
mentionate in anexa la proiectul de hotarare. 

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a 
sumelor repartizate. 

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, precizăm că proiectul de 
hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară  
la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut in bugetul Județului Olt pe 
anul 2021, îndeplinește condițiile legale și se propune aprobarea acestuia 
în forma prezentată. 

 
DIRECTOR EXECUTIV                                                          
Constanța DUMITRU                                                    

ȘEF SERVICIU BUGET, 
                                                                                  IMPOZITE ȘI TAXE 

                                                                                 Nicolaie BUȘOIU 
                                                                                                                 

ȘEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS 
Ana Venera ȘTEFĂNESCU 
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REFERAT de APROBARE 
la  proiectul de hotărâre cu privire la: 

alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2021 
 
 

Proiectul de Hotărâre propune alocarea unei sume din Fondul de 
Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 
Județului Olt pe anul 2021. 

Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, Fondul de rezervă bugetară se 
utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite pe bază de hotărâri 
ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru 
înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum și pentru acordarea unor 
ajutoare către alte unităţi administrativ teritoriale în situaţii de extremă dificultate, 
la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. 

Conform prevederilor legale mai sus mentionate, la initiativa proprie a 
Presedintelui Consiliului Judetean Olt s-a dispus acordarea unor ajutoare  catre 
unitățile administrativ-teritoriale din județ pentru asigurarea unor cheltuieli 
urgente, curente și de capital.   

Astfel, se propune alocarea sumei de 10.441 mii lei din Fondul de rezerva 
bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt 
pe anul 2021, avand in vedere lipsa surselor de finanțare pentru asigurarea unor 
cheltuieli urgente, curente și de capital ale unitatilor administrativ-teritoriale din 
judetul Olt, conform anexei la proiectul de hotarare. 

În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 54.02 
„Alte servicii publice generale” subcapitolul 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția autorităților locale” titlul V „Fonduri de rezervă” articolul 50.04 „Fond 
de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 10.441 mii lei, 
se suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni 
externe” subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative” paragraful 
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51.02.01.03 „Autorități executive” titlul VI „Transferuri între unități ale 
administrației publice” articolul 51 „Transferuri între unități ale administrației 
publice” alineatul 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene 
pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații 
de extremă dificultate” și se virează în conturile de venituri 21.43.02.08 
„Subvenții primite din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea 
unor ajutoare catre unitatile administrativ - teritoriale în situații de extremă 
dificultate”, ale unităților administrativ-teritoriale din Judetul Olt mentionate in 
anexa la proiectul de hotarare. 

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor 
repartizate. 

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, precizăm că proiectul de hotărâre cu 
privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară  la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut in bugetul Județului Olt pe anul 2021, 
îndeplinește condițiile legale și propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 


