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PROIECT 
Nr.115/26.07.2022 

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în 
bugetul Județului Olt pe anul 2022 

 
 
 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 8302/26.07.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Olt; 
- Prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 21/28.01.2022  cu privire la 
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, cu  
rectificările ulterioare; 
- Adresa Primăriei Municipiului Slatina nr. 86335/25.07.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 8284/26.07.2022; 
- Prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea 
valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul 
public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și 
pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările și completările 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 JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta  h o t ă r â r e. 
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Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.000 mii lei din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt  pe 
anul 2022, pentru asigurarea unor cheltuieli urgente ale Unității Administrativ-
Teritoriale Municipiul Slatina aferente obiectivului de investiții Reabilitare și 
modernizare imobil nr. 813 - parțial - Cerc Militar Slatina, cu termen de finalizare în 
anul 2022. 

(2) În mod corespunzător se diminuează 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 2.000 mii lei, se 
suplimentează cu aceeași sumă creditele bugetare 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 51.01 „Transferuri curente” 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 și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-
teritoriale în situații de extremă dificultate”, al Unității Administrativ-Teritoriale 
Municipiul Slatina.  

Art.2. Ordonatorul principal de credite al Unității Administrativ-Teritoriale 
Municipiul Slatina răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile 
legale, a sumei alocate potrivit art.1. 

Art.3. (1) Prezenta  hotărâre  se comunică  Direcției Economice, Buget- 
Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe  din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 
Prefectului - Județul Olt. 

(2) Serviciul Buget, Impozite și Taxe din cadrul Direcției Economice, Buget-
Finanțe va comunica prin adresă Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Slatina 
suma alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, 
prevăzut în bugetul Județului Olt  pe anul 2022. 
          
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 

       
 
 
 
 
                               AVIZAT,    

                                                                                      Secretar General al Județului  
                                                                                             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 2022 
 
 

Proiectul de Hotărâre propune alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt 
pe anul 2022. 

Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 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 finanțarea unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor 
unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte 
unități administrativ teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică 
a primarilor acestor unități ori din inițiativă proprie. 

Prin adresa nr. 86335/25.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr. 8284/26.07.2022, Primăria Municipiului Slatina ne aduce la cunoștință 
că în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 948/2012, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost transmis din domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina și în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt, parțial imobilul 
813 Slatina (pavilioanele A și B și terenul aferent) situat în municipiul Slatina    
str. Ionașcu nr. 65, județul Olt, în vederea reabilitării acestora cu fonduri potrivit 
Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012, conform Protocolului încheiat între 
Ministerul Apărării Naționale U.M. 02551 Slatina și Consiliul Local al Municipiului 
Slatina. 

 Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 51/07.09.2012 a fost aprobată solicitarea în vederea 
preluării în domeniul public al Municipiului Slatina și administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina, din domeniul public al statului și administrarea 



2 

 

Ministerului Apărării Naționale a pavilioanelor A și B, cu destinația de cerc 
militar, din imobilul 813 Slatina, situat str. Ionașcu nr. 65, pentru reabilitarea 
acestora cu fonduri provenind din bugetul local, în termen de 2 ani de la data 
preluării, conform cerințelor Ministerului Apărării Naționale. 

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (11) din Hotărârea Guvernului nr. 
948/2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată transmiterea 
unei părți din imobilul situat în municipiul Slatina str. Ionașcu nr. 65, județul Olt, 
având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 2 la această 
hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării 
Naționale în domeniul public al municipiului Slatina și în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Slatina, în vederea reabilitării acestora cu 
fonduri potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012, în termen de 2 ani de la 
data preluării, conform cerințelor Ministerului Apărării Naționale.  

Termenul anterior prevăzut a fost prelungit cu maximum 8 ani, respectiv 
până la data de 26 septembrie 2022.  

În conformitate cu aspectele menționate în adresa Primăriei Municipiului 
Slatina nr. 86335/25.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
8284/26.07.2022, în vederea transmiterii din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului 
Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina a imobilului la 
care se face referire în această adresă (imobil la care se referă și Hotărârea 
Guvernului nr. 948/2012, cu modificările și completările ulterioare), respectiv 
pavilioanele A și B ale imobilului 813 Slatina și terenul aferent acestora, a fost 
încheiat un Protocol între Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară            
nr. 02551 Slatina și Consiliul Local al Municipiului Slatina, protocol care a fost 
înregistrat la Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară nr. 02551 Slatina 
sub nr. A4011/22.11.2012 și la Consiliul Local al Municipiului Slatina sub                  
nr. 252/22.11.2012. 

Ulterior adoptării Hotărârii Guvernului nr. 817/2014 prin care a fost 
introdus alineatul (11) la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012, a fost 
încheiat, în data de 12.02.2015, între Ministerul Apărării Naționale-Unitatea 
Militară nr. 02551 Slatina și Consiliul Local al Municipiului Slatina un nou 
Protocol privind transmiterea parțială a imobilului 813 Slatina din domeniul 
public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul 
public al municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina, protocol înregistrat la Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară nr. 
02551 Slatina sub nr. A332/12.02.2015 și la Consiliul Local al Municipiului 
Slatina sub nr. 72/12.05.2015. 

Totodată, în adresa Primăriei Municipiului Slatina nr. 86335/25.07.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8284/26.07.2022, se mai arătă că 
în vederea reabilitării imobilului anterior menționat Unitatea Administrativ-
Teritorială Municipiul Slatina a semnat contractul de lucrări nr. 
32250/14.04.2021, având ca obiect Reabilitare și modernizare imobil nr. 813 – 
parțial – Cerc Militar Slatina, în valoare de 10.569.814,17 lei.  
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Având în vedere că lucrările de reabilitare a imobilului trebuie finalizate 
până la data prevăzută la art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, și în Protocolul înregistrat la Ministerul 
Apărării Naționale - Unitatea Militară nr. 02551 Slatina sub nr. A332/12.02.2015 
și la Consiliul Local al Municipiului Slatina sub nr. 72/12.05.2015, respectiv până 
la data de 26 septembrie 2022, precum și faptul că nu dispune în bugetul local 
de fonduri suficiente pentru realizarea lucrărilor de reabilitare conform 
contractului de lucrări nr. 32250/14.04.2021, prin adresa nr. 86335/25.07.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8284/26.07.2022, Primăria 
Municipiului Slatina a solicitat alocarea sumei de 2.000.000 lei din fondul de 
rezervă al Județului Olt pentru finanțarea obiectivului de investiții Reabilitare și 
modernizare imobil nr. 813 -parțial – Cerc Militar Slatina. 

Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune alocarea sumei de 2.000 mii 
lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, 
prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2022, pentru asigurarea unor cheltuieli 
urgente ale Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Slatina aferente 
obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare imobil nr. 813 - parțial - Cerc 
Militar Slatina, cu termen de finalizare în anul 2022. 

În mod corespunzător se diminuează 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 2.000 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 51.01 „Transferuri curente” 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 județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile 
administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate” al Unității Administrativ-
Teritoriale Municipiul Slatina. 

Ordonatorul principal de credite al Unității Administrativ-Teritoriale 
Municipiul Slatina răspunde de modul de utilizare a sumei alocate. 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, precizez 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 2022, 
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 
Serviciul Buget, Impozite și Taxe 
Nr. 8306/26.07.2022   

       APROB         
   PREȘEDINTE                                                                                                                                                       

                                                                                                   Marius OPRESCU 
                                                           
 

 
    Avizat                                                                                                                                                                      

        VICEPREŞEDINTE 
                                                                                                  Ionuț-Cătălin IVAN 
                                                                      
                                                                                                                 
                          

R A P O R T  
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 2022 
 
 
 Proiectul de Hotărâre propune alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt 
pe anul 2022. 

În Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt se 
explică modul de fundamentare care a impus inițierea acestui proiect de hotărâre, 
după cum urmează: 

Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 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 finanțarea unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor 
unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte 
unități administrativ teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică 
a primarilor acestor unități ori din inițiativă proprie. 

Prin adresa nr. 86335/25.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr. 8284/26.07.2022, Primăria Municipiului Slatina ne aduce la cunoștință că în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 948/2012, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost transmis din domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina și în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt, parțial imobilul 
813 Slatina (pavilioanele A și B și terenul aferent) situat în municipiul Slatina    
str. Ionașcu nr. 65, județul Olt, în vederea reabilitării acestora cu fonduri potrivit 
Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012, conform Protocolului încheiat între 
Ministerul Apărării Naționale U.M. 02551 Slatina și Consiliul Local al Municipiului 
Slatina. 
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 Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 51/07.09.2012 a fost aprobată solicitarea în vederea 
preluării în domeniul public al Municipiului Slatina și administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina, din domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Apărării Naționale a pavilioanelor A și B, cu destinația de cerc militar, 
din imobilul 813 Slatina, situat str. Ionașcu nr. 65, pentru reabilitarea acestora cu 
fonduri provenind din bugetul local, în termen de 2 ani de la data preluării, 
conform cerințelor Ministerului Apărării Naționale. 

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (11) din Hotărârea Guvernului nr. 
948/2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată transmiterea 
unei părți din imobilul situat în municipiul Slatina str. Ionașcu nr. 65, județul Olt, 
având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 2 la această 
hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării 
Naționale în domeniul public al municipiului Slatina și în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina, în vederea reabilitării acestora cu fonduri potrivit 
Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012, în termen de 2 ani de la data preluării, 
conform cerințelor Ministerului Apărării Naționale.  

Termenul anterior prevăzut a fost prelungit cu maximum 8 ani, respectiv 
până la data de 26 septembrie 2022.  

În conformitate cu aspectele menționate în adresa Primăriei Municipiului 
Slatina nr. 86335/25.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub              
nr. 8284/26.07.2022, în vederea transmiterii din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului 
Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina a imobilului la 
care se face referire în această adresă (imobil la care se referă și Hotărârea 
Guvernului nr. 948/2012, cu modificările și completările ulterioare), respectiv 
pavilioanele A și B ale imobilului 813 Slatina și terenul aferent acestora, a fost 
încheiat un Protocol între Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară            
nr. 02551 Slatina și Consiliul Local al Municipiului Slatina, protocol care a fost 
înregistrat la Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară nr. 02551 Slatina sub 
nr. A4011/22.11.2012 și la Consiliul Local al Municipiului Slatina sub                  
nr. 252/22.11.2012. 

Ulterior adoptării Hotărârii Guvernului nr. 817/2014 prin care a fost introdus 
alineatul (11) la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012, a fost încheiat, în 
data de 12.02.2015, între Ministerul Apărării Naționale-Unitatea Militară nr. 02551 
Slatina și Consiliul Local al Municipiului Slatina un nou Protocol privind 
transmiterea parțială a imobilului 813 Slatina din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului 
Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, protocol 
înregistrat la Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară nr. 02551 Slatina sub 
nr. A332/12.02.2015 și la Consiliul Local al Municipiului Slatina sub                    
nr. 72/12.05.2015. 

Totodată, în adresa Primăriei Municipiului Slatina nr. 86335/25.07.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8284/26.07.2022, se mai arătă că în 
vederea reabilitării imobilului anterior menționat Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Slatina a semnat contractul de lucrări nr. 32250/14.04.2021, având ca 
obiect Reabilitare și modernizare imobil nr. 813 – parțial – Cerc Militar Slatina, în 
valoare de 10.569.814,17 lei.  
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Având în vedere că lucrările de reabilitare a imobilului trebuie finalizate 
până la data prevăzută la art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, și în Protocolul înregistrat la Ministerul 
Apărării Naționale - Unitatea Militară nr. 02551 Slatina sub nr. A332/12.02.2015 și 
la Consiliul Local al Municipiului Slatina sub nr. 72/12.05.2015, respectiv până la 
data de 26 septembrie 2022, precum și faptul că nu dispune în bugetul local de 
fonduri suficiente pentru realizarea lucrărilor de reabilitare conform contractului 
de lucrări nr. 32250/14.04.2021, prin adresa nr. 86335/25.07.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 8284/26.07.2022, Primăria Municipiului Slatina a 
solicitat alocarea sumei de 2.000.000 lei din fondul de rezervă al Județului Olt 
pentru finanțarea obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare imobil        
nr. 813 -parțial – Cerc Militar Slatina. 

Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune alocarea sumei de 2.000 mii 
lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut 
în bugetul Județului Olt pe anul 2022, pentru asigurarea unor cheltuieli urgente 
ale Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Slatina aferente obiectivului de 
investiții Reabilitare și modernizare imobil nr. 813 - parțial - Cerc Militar Slatina, 
cu termen de finalizare în anul 2022. 

În mod corespunzător se diminuează 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 2.000 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 51.01 „Transferuri curente” 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 județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile 
administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate” al Unității Administrativ-
Teritoriale Municipiul Slatina. 

Ordonatorul principal de credite al Unității Administrativ-Teritoriale 
Municipiul Slatina 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 2022, îndeplinește 
condițiile legale și se propune aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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