HOTĂRÂRE
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale pe anul 2016 și estimările pe
anii 2017-2019 pentru bugetul județului Olt

Având în vedere :
- Expunerea de motive nr. 549/19.01.2016 cu privire la Proiectul
de Hotărâre nr. 550/19.01.2016;
- Raportul nr. 551/19.01.2016 al Direcţiei Economice, Buget Finanţe;
- Raportul nr. 872/27.01.2016 al Comisiei pentru Studii
Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană,
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Raportul nr. 888/27.01.2016 al Comisiei pentru administrație
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și relații cu cetățenii;
- Prevederile art. 4 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe
anul 2016 nr. 339/2015 precum și prevederile pct. 30 din Anexa
nr. 6 la aceeasi lege;
- Procesul – verbal nr. 499/19.01.2016 privind consultarea
structurilor asociative ale primarilor din judeţul Olt;
- Raportul nr. 388/14.01.2016 al Direcției Tehnice și Investiții din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art.
97, alin. (1) si art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit.a) si art. 115

alin. (1) lit. c), din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016, în sumă de 9.168
mii lei și estimările pe anii 2017-2019 în sumă de 9.908 mii lei,
10.156 mii lei și 10.430 mii lei, pentru bugetul Județului Olt.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,
Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcţiei
Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, Administrației Județene a Finanţelor
Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 voturi „pentru”.

