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PROIECT 
Nr. 138/21.09.2021 

 
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. 9905/21.09.2021 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 300  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 unității 
administrativ-teritoriale Comuna Osica de Jos. 

           (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 300 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 contul de venituri 21.43.02.08 „Subvenții primite din 
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bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 
administrativ - teritoriale în situații de extremă dificultate”, al unității administrativ-teritoriale 
Comuna Osica de Jos. 

Art.2. Ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale Comuna 
Osica de Jos răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei 
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 unității administrativ-teritoriale Comuna Osica de Jos suma 
alocată 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 
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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. 

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 unui ajutor  către 
unitatea administrativ-teritorială Comuna Osica de Jos pentru asigurarea unor 
cheltuieli urgente, curente și de capital.   

Astfel, se propune alocarea sumei de 300 mii lei din Fondul de rezerva 
bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt 
pe anul 2021, având in vedere lipsa surselor de finanțare pentru asigurarea unor 
cheltuieli urgente, curente și de capital a unității administrativ-teritoriale comuna 
Osica de Jos. 

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 
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de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 300 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 în contul 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”, al unității administrativ-teritoriale Comuna Osica de Jos. 

Ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale Comuna 
Osica de Jos răspunde de modul de utilizare a sumei alocate. 

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 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
Direcția Economică,  Buget- Finanțe 
Nr.9908/21.09.2021 

    
      Aprob 
PREȘEDINTE                                                                                                                                                       

                                                                                         Marius OPRESCU 
                                                          

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       

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 unui ajutor  
către unitatea administrativ-teritorială Comuna Osica de Jos pentru 
asigurarea unor cheltuieli urgente, curente și de capital.   
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Astfel, se propune alocarea sumei de 300 mii lei din Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut în bugetul 
Județului Olt pe anul 2021, având in vedere lipsa surselor de finanțare 
pentru asigurarea unor cheltuieli urgente, curente și de capital a unității 
administrativ-teritoriale comuna Osica de Jos. 

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 300 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 contul 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”, al unității administrativ-teritoriale Comuna Osica de Jos. 

Ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale 
Comuna Osica de Jos răspunde de modul de utilizare a sumei alocate. 

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 

 
 


