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 HOTĂRÂRE  
cu privire la repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumelor 

aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 
învățământul de masă, pentru anul 2016  

 
 Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.7355/19.07.2016 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr.7356/19.07.2016; 
 raportul nr. 7357/19.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
 raportul nr. 7694/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-

Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
 raportul nr. 7675/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și 
Relații cu Cetățenii; 

 raportul nr. 7683/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție 
Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 situația beneficiarilor și a sumelor ce se cuvin unităților administrativ-
teritoriale;  

 prevederile art. 1 alin. (1), (3) și (4), art. 2, Anexei nr. 1 pct.30 și 
Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 423/16.06.2016 privind 
repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea 
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a 
acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016; 

 prevederile pct. A din Anexa la Hotărârea nr. 904/2014 pentru 
stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de 
art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului; 

 prevederile Anexei nr.4, poziția 42 la Legea bugetului de stat pe anul 
2016  nr.339/2015; 



 prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale; 
 
În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b),  alin. (3) lit. a), art. 97. alin. (1), art.98 

coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a) și  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 hotărâre: 
Art.1.Se aprobă repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a 

sumei de 778 mii lei, aprobată prin lege, pentru finanțarea drepturilor 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 
învățământul de masă, pentru anul 2016, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - 
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației Finanțelor Publice Olt, 
pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt .     

                      
                                      PREŞEDINTE  

     Marius OPRESCU                                                                               
 
 
 
                                                        

                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                               Secretar al Judeţului Olt                                                                                  Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
SLATINA, 28.07.2016 
Nr. 115 
CD/CC/2ex.  
         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Anexă

 la H.C.J. nr. 115/28.07.2016

mii lei
Nr. crt.

Unitatea administrativ-
teritorială Suma repartizată

1.  Corabia 28.00
2.  Izbiceni 56.00
3.  Bârza 70.00
4.  Pîrșcoveni 7.00
5.  Scornicești 45.00
6.  Grădinari 4.00
7.  Slatina 212.00
8.  Balș 214.00
9.  Piatra-Olt 32.00
10.  Caracal 91.00
11.  Redea 4.00
12. Drăgănești- Olt 11.00
13. Fărcașele 4.00

TOTAL 778.00

Contrasemnează,
Secretar al Județului Olt
Gabriel BULETEANU

Șef Serviciu Buget,Impozite și 
TaxeNicolaie BUSOIU

Repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumelor 
aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați 
în învățământul de masă, pentru anul 2016

Director Executiv
Constanța DUMITRU

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU
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