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HOTĂRÂRE 
 

cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 
bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în 

bugetul Județului Olt pe anul 2020 
 

 
Având în vedere: 

 -  Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt  nr.   
2288/03.03.2020; 
 -  Raportul nr. 2292/03.03.2020 al  Direcției Economice, Buget- Finanțe; 

        - Avizul nr.2353/04.03.2020 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public si privat  al judeţului; 

        - Avizul nr.2352/04.03.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 
Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte; 

        - Avizul nr.2354/04.03.2020 al Comisiei pentru administrația publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații 
cu cetățenii; 
-  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. 16/14.02.2020, cu 
privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2020 și estimări pe 
anii 2021-2023; 
- Adresa nr.3038034/27.02.2020 a Serviciului Teritorial al Politiei de 
Frontieră Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
2148/27.02.2020; 
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- Adresa nr.36110/28.02.2020 a Inspectoratului de Politie Judetean Olt, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2168/28.02.2020; 
- Adresa nr.3374552/25.02.2020 a Inspectoratului de Jandarmi 
Judetean Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
2047/26.02.2020; 
- Adresa nr.3058407/27.02.2020 a Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență „Matei Basarab” al Judetului Olt, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 2142/27.02.2020; 
- Prevederile art.7 din Hotărârea nr.4/2020 a Comitetului Județean 
pentru Situatii de Urgenta Olt constituit la nivelul Institutiei Prefectului, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2286/03.03.2020,  
 
 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), alin. (5) 
lit. c) și h), 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 250  mii lei din Fondul 

de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut in 
bugetul Judetului Olt  pe anul 2020, pentru achizitionarea de tehnica si 
produse de stricta necesitate in vederea prevenirii raspandirii COVID19, 
pentru sprijinirea autoritatilor judetene in gestionarea situatiilor de 
urgenta medicale generate de COVID19. 
                     (2). În mod corespunzător se rectifica bugetul Judetului Olt 
pe anul 2020 si 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 250 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă la 
capitolul 66.02 „Sanatate”, subcapitolul 66.02.50 „Alte cheltuieli in 
domeniul sanatatii”, paragraful 66.02.50.50 „Alte institutii si actiuni 
sanitare”, titlul II „Bunuri și servicii”, art. 20.30 „Alte cheltuieli”, alin. 
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.  

Art.2. 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 
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Consiliului Judeţean Olt, Comitetului Județean pentru Situatii de Urgenta 
Olt, constituit la nivelul Institutiei Prefectului, precum și Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt. 
  
 

                                            
                                                    PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
 

Contrasemnează O                                                                                             
      Secretar General al Judeţului Olt 

                                              Marinela-Elena ILIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLATINA, 04.03.2020 
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         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi „pentru”.  

 


