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PROIECT 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt 

       pe anul 2020 
 
 
 
 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 13460/23.12.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt;  
-  Prevederile pct. 25 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1100/2020 
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 
unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale; 
- Prevederile art. 82 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/14.02.2020  cu privire 
la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii     
2021-2023, cu rectificările ulterioare; 
- Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
324/21.12.2020 cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 
2020, 
 
   În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 alin. (1) și        
alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și 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. Se validează rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020, 
efectuată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
324/21.12.2020, după cum urmează: 
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- suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 
mii lei la indicatorul ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale’’, cod 11.02.06;  

- suplimentarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 
mii lei la capitolul 68.02 ,,Asigurări și asistență socială’’, titlul I ,,Cheltuieli de 
personal’’, astfel: 
  - la subcapitolul 68.02.04 ,,Asistență acordată persoanelor în 
vârstă’’, suma de 132 mii lei; 
  - la subcapitolul 68.02.05 ,,Asistență socială în caz de boli și 
invalidități’’, suma de 1.313 mii lei; 
  - la subcapitolul 68.02.06 ,,Asistență socială pentru familie și 
copii’’, suma de 1.525 mii lei. 
  Art.2. 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. 

 
 

INIȚIATOR 
PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 

                                                     
                                      

 
                                         

 
 

    
                                        

AVIZEAZĂ, 
                                                                 Secretar General al Județului Olt 

                                                                   Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt 

pe anul 2020 
 
 
 
 
 
 Proiectul de Hotărâre propune validarea rectificării bugetului Județului Olt pe anul 
2020, efectuată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 324/21.12.2020. 
 Conform prevederilor pct. 25 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1100/2020 
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-
teritoriale, Județului Olt i-a fost alocată suma de 2.970 mii lei pentru finanțarea 
cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a 
copilului, pentru luna noiembrie 2020. 
     Potrivit dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, cu sumele aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția 
Guvernului, precum și cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin 
acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziție 
a autorității executive, potrivit legii, urmând ca la prima ședință a autorității 
deliberative să se valideze modificările respective. 

Având în vedere cele mai sus menționate s-a emis Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr. 324/21.12.2020, privind rectificarea bugetului Județului Olt pe 
anul 2020. 

Conform prevederilor art. 1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt          
nr. 324/21.12.2020, s-a aprobat rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 prin 
suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 mii lei la indicatorul 
,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale’’, cod 
11.02.06 și în mod corespunzător a cheltuielilor secțiunii de funcționare cu aceeași sumă la 
capitolul 68.02 ,,Asigurări și asistență socială’’, titlul I ,,Cheltuieli de personal’’, după cum 
urmează:  
   - la subcapitolul 68.02.04 ,,Asistență acordată persoanelor în vârstă’’, suma de 132 mii lei; 

 



2 
 

  - la subcapitolul 68.02.05 ,,Asistență socială în caz de boli și invalidități’’, suma de 1.313 
mii lei; 
   - la subcapitolul 68.02.06 ,,Asistență socială pentru familie și copii’’, suma de 1.525 mii 
lei. 

Potrivit dispozițiilor art.2 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt              
nr. 324/21.12.2020, modificările intervenite în structura bugetului Județului Olt pe anul 
2020, aprobate conform art. 1, vor fi validate la prima ședință a Consiliului Județean Olt. 

    În vederea respectării prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat proiectul de 
hotărâre prin care se validează rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020, efectuată 
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 324/21.12.2020, după cum 
urmează: 

- suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 mii lei la 
indicatorul ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale’’, cod 11.02.06;  

- suplimentarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 mii lei la 
capitolul 68.02 ,,Asigurări și asistență socială’’, titlul I ,,Cheltuieli de personal’’, astfel: 
  - la subcapitolul 68.02.04 ,,Asistență acordată persoanelor în vârstă’’, suma 
de 132 mii lei; 
  - la subcapitolul 68.02.05 ,,Asistență socială în caz de boli și invalidități’’, 
suma de 1.313 mii lei; 
  - la subcapitolul 68.02.06 ,,Asistență socială pentru familie și copii’’, suma de 
1.525 mii lei. 

Față de cele prezentate, precizez că proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea 
bugetului județului Olt pe anul 2020 îndeplinește condițiile legale și propun aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 
 
 
 

    INIȚIATOR 
     PREŞEDINTELE 

   CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
                                                             Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE 
Serviciul Buget, Impozite și Taxe 
Nr.13463/23.12.2020 

    APROB   
  PREȘEDINTE 

 Marius OPRESCU  
 
 
 

AVIZAT 
VICEPRESEDINTE 
Ionut-Cătălin IVAN 

 
          

 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt 

pe anul 2020 
 
 
 
 
 Proiectul de Hotărâre propune validarea rectificării bugetului Județului Olt pe anul 
2020, efectuată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 324/21.12.2020. 
 Conform prevederilor pct. 25 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1100/2020 
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, 
Județului Olt i-a fost alocată suma de 2.970 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor 
necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului, pentru 
luna noiembrie 2020. 
     Potrivit dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, cu sumele aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, 
precum și cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se 
majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziție a autorității 
executive, potrivit legii, urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să se 
valideze modificările respective. 

Având în vedere cele mai sus menționate s-a emis Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Olt nr. 324/21.12.2020, privind rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020. 

Conform prevederilor art. 1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt          
nr. 324/21.12.2020, s-a aprobat rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 prin 
suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 mii lei la indicatorul 
,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale’’, cod 
11.02.06 și în mod corespunzător a cheltuielilor secțiunii de funcționare cu aceeași sumă la 
capitolul 68.02 ,,Asigurări și asistență socială’’, titlul I ,,Cheltuieli de personal’’, după cum 
urmează:  
   - la subcapitolul 68.02.04 ,,Asistență acordată persoanelor în vârstă’’, suma de 132 mii lei; 
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  - la subcapitolul 68.02.05 ,,Asistență socială în caz de boli și invalidități’’, suma de 1.313 mii 
lei; 
   - la subcapitolul 68.02.06 ,,Asistență socială pentru familie și copii’’, suma de 1.525 mii lei. 

Potrivit dispozițiilor art.2 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt              
nr. 324/21.12.2020, modificările intervenite în structura bugetului Județului Olt pe anul 2020, 
aprobate conform art. 1, vor fi validate la prima ședință a Consiliului Județean Olt. 

    În vederea respectării prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat proiectul de 
hotărâre prin care se validează rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020, efectuată 
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 324/21.12.2020, după cum urmează: 

- suplimentarea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 mii lei la 
indicatorul ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale’’, cod 11.02.06;  

- suplimentarea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de 2.970 mii lei la 
capitolul 68.02 ,,Asigurări și asistență socială’’, titlul I ,,Cheltuieli de personal’’, astfel: 
  - la subcapitolul 68.02.04 ,,Asistență acordată persoanelor în vârstă’’, suma de 
132 mii lei; 
  - la subcapitolul 68.02.05 ,,Asistență socială în caz de boli și invalidități’’, suma 
de 1.313 mii lei; 
  - la subcapitolul 68.02.06 ,,Asistență socială pentru familie și copii’’, suma de 
1.525 mii lei. 

Față de cele prezentate, precizăm că proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea 
bugetului județului Olt pe anul 2020 îndeplinește condițiile legale și propunem aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 DIRECTOR EXECUTIV 
 Constanța DUMITRU                   ȘEF SERVICIU BUGET, 

                                                                                                         IMPOZITE ȘI TAXE 
Nicolaie BUȘOIU 

 
 
 
 
 
 
 

ȘEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS 
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