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HOTĂRÂRE    

 
cu privire la : alocarea unei sume din Fondul de Rezerva 

bugetara  la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in 
bugetul Judetului Olt pe anul 2015 

 
 

Având în vedere: 
expunerea de motive nr.11513/23.10.2015 cu privire la proiectul de 
hotărâre nr.11514/23.10.2015; 
raportul nr.11515/23.10.2015  al Directiei Economice, Buget-Finante; 
raportul nr.11739/28.10.2015  al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public si privat  al judeţului; 
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. 8/10.02.2015, cu 
privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2015 și estimările pe 
anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare; 
adresa Primăriei Comunei Colonești   nr.3736/16.09.2015, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10103/16.09.2015; 
adresa Primăriei Comunei Grojdibodu nr.1795/21.09.2015, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10302/22.09.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Oboga nr.3355/30.09.2015, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.10613/30.09.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei Dobrun nr.3629/15.10.2015, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11184/15.10.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei  Strejești nr.5097/21.10.2015, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.11432/21.10.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei  Tia Mare nr.5061/21.10.2015, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.11443/21.10.2015 ; 
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adresa Primăriei Comunei Bîrza nr.2894/21.10.2015, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11449/22.10.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei  Corbu nr.3961/21.10.2015, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11457/22.10.2015; 
adresa Primăriei Comunei Vîlcele nr.4023/21.10.2015, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11460/22.10.2015 ; 
 adresa Primăriei Comunei Izbiceni nr.6179/21.10.2015, înregistrată 
la   Consiliul Județean Olt sub nr.11475/22.10.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei Dobrosloveni nr.4202/22.10.2015, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.  11486/22.10.2015; 
 adresa Primăriei Comunei Oporelu nr.2408/22.10.2015, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.  11480/22.10.2015; 
 adresa Primăriei Comunei Rusănești nr.2962/22.10.2015, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.  11479/22.10.2015. 
  
 

 În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b), lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a), 
punctul 2,  art. 97,  alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2) lit. a) si  
art.115 ,alin.(1), lit.c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 
 

Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.980  mii lei din Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut in 
bugetul Judetului Olt  pe anul 2015, după cum urmează: 
- suma de 100 mii lei  Primăriei Comunei Colonești,  pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Târg săptămânal”; 
-suma de 100 mii lei Primăriei Comunei Grojdibodu, pentru continuarea 
si finalizarea următoarelor  obiective de investiții: 
* „Modernizare teren multifuncțional, comuna Grojdibodu, județul Olt, în 
vederea desfășurării activității în aer liber”; 
* „Înființare muzeu și reabilitare clădire în comuna Grojdibodu, județul 
Olt”, 
* „Amenajare Piață și Târg în comuna Grojdibodu, județul Olt” ; 
- suma de 400 mii lei  Primăriei Comunei  Oboga, pentru asigurarea 
finanțării contribuției proprii în vederea finalizării obiectivului de investiții: 
* „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în  satele Oboga de 
Mijloc, Varnava și Oboga de Sus, comuna Oboga, județul Olt”; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei Dobrun, pentru asigurarea 
cofinanțării în vederea finalizării următorului  obiectiv de investiții: 
        * „Modernizare drumuri sătești în satul Dobrun, comuna Dobrun, 
jud.Olt”, investitie derulată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
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(PNDR) - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 4 Sud-
Vest Oltenia. 
 - suma de 400 mii lei Primăriei  Comunei Strejești, pentru asigurarea 
cofinanțării în vederea  continuării și finalizării următorului obiectiv de 
investiții:  
* „Reabilitare drum comunal DC 20 Km 2+550-Km3+950, L=1,4000 Km, 
în Comuna Strejești, Jud. Olt”; 
- suma de 100 mii lei Primariei Comunei  Tia Mare, pentru asigurarea 
continuării și finalizării investițiilor prevăzute în anul 2015, astfel : 
* „Construire sala de festivități în comuna Tia Mare, satul Doanca”, 
* „Reparație străzi în intravilanul satelor Tia Mare și Doanca; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei  Bîrza,  pentru finalizarea 
următoarelor obiective de investiție derulate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală : 
* „Modernizare și refacere străzi comunale - comuna Bîrza”, 
* „Modernizare Grădinița cu program normal cu două săli de clasă - 
comuna Bîrza”; 
- suma de 180 mii lei Primariei Comunei Corbu, pentru asigurarea 
cofinanțării in vederea continuării și finalizării investiției : 
* „Înființarea și dotarea serviciului public de gospodărire comunală a 
comunei Corbu, județul Olt”, investitie  derulată  prin Programul Național 
de Dezvoltare Regională, măsura 322; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei  Vîlcele, pentru finanțarea 
obiectivului de investiții, derulat prin Programul Național de Dezvoltare 
Local: 
* „Alimentare cu apă – sat Vîlcele, Comuna Vîlcele, județul Olt”; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei Izbiceni, pentru asigurarea 
cofinanțării proiectului derulat din fonduri europene : 
*„Modernizare clădire Primărie, Comuna Izbiceni”; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei  Dobrosloveni, pentru 
asigurarea continuării și finalizării investițiilor aflate în derulare, și anume: 
*„Construire Centru Informare Turistică S+P+1”,  
*„Dotare cămin cultural”,  
*„Modernizare drumuri comunale”,  
*„Amenajare curte săli festivități”,  
*„Plan Urbanistic General”; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei  Oporelu, pentru asigurarea 
cofinanțării următorului obiectiv de investiții : 
*„Alimentare cu apă în satele Beria de Jos, Beria de Sus, Oporelu”; 
- suma de 100 mii lei  Primăriei Comunei  Rusănești, pentru 
cofinanțarea urgentă a următorului obiectiv de investiții: 
*„Asfaltare str. Bisericii și str. Morii în sat Jieni și str. Primăriei și str. Morii 
în sat Rusănești, com. Rusănești, jud. Olt”. 
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        (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 1.980 mii lei și 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”, art.51 „Transferuri între unități ale 
administrației publice”, alin. 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor 
locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile 
administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate” și virarea in 
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 bugetelor 
locale ale Comunelor: Colonești, Grojdibodu,  Oboga, Dobrun, 
Strejești,  Tia Mare, Bîrza,  Corbu,  Vîlcele,    Izbiceni, Dobrosloveni, 
Oporelu și Rusănești. 
     Art.2 Ordonatorii principali de credite raspund de modul de utilizare, in 
conformitate cu dispozitiile legale, a sumelor alocate potrivit art.1. 
    Art.3 (1) Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei Economice 
Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite si Taxe  din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administratiei Judetene a 
Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

     (2) Directia Economica, Buget - Finante, prin Serviciul Buget, 
Impozite si Taxe, va comunica prin adresa, comunelor: Colonești, 
Grojdibodu,  Oboga, Dobrun, Strejești,  Tia Mare, Bîrza,  Corbu,  
Vîlcele,    Izbiceni, Dobrosloveni, Oporelu și Rusănești, sumele 
alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean 
Olt, prevazut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2015. 

 
  

PREŞEDINTE 
                      Paul STĂNESCU 

 
 
 

                
               Contrasemnează,    

                                                                         Secretar al Judeţului Olt 
                                                                           Gabriel BULETEANU 
SLATINA 29.10.2015 
NR.120 
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3ex. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 22 de voturi „pentru” și 8 „abțineri”. 


