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PROIECT 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

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

bugetul Județului Olt pe anul 2016 
 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9792/21.09.2016 cu privire la proiectul de 
hotărâre nr.9793/21.09.2016; 
-  Raportul nr. 9794/21.09.2016 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 
-  Raportul nr. 10041/28.09.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - 
Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public si Privat al Județului ; 
- Prevederile art.36 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 4/28.01.2016, cu 
privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2016 și estimările pe 
anii 2017-2019, cu rectificările ulterioare; 
- Adresa Primăriei Comunei Dăneasa nr.3836/15.09.2016, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.9607/16.09.2016; 
- Adresa Primăriei Comunei Oboga nr. 3092/15.09.2016, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 9597/16.09.2016; 
-Adresa Primăriei Comunei Gostavățu nr.3845/15.09.2016, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.9592/15.09.2016; 
-Adresa Primăriei Comunei Deveselu nr.10281/08.09.2016, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.9329/08.09.2016; 
- Adresa Primăriei Comunei Colonești nr.4614/12.09.2016, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.9423/12.09.2016; 
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- Adresa Primăriei Comunei  Vlădila nr.2081/13.07.2016, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.7164/14.07.2016. 
 

 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) și  
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  h o t ă r â r e: 
 

 
Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 900 mii lei din Fondul de 

rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut in 
bugetul Județului Olt  pe anul 2016, după cum urmează: 

- suma de 250 mii lei Primăriei Comunei  Dăneasa pentru 
finalizarea următoarelor obiective de investiții: 

- „Drum comunal, renovare cămin cultural și înființare centru social 
pentru copii în comuna Dăneasa, județul Olt”; 

- ” Alimentare cu apă”. 
- suma de 250 mii lei  Primăriei Comunei Oboga  pentru 

realizarea 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 50 mii lei Primăriei Comunei Gostavățu necesara 
cofinanțării obiectivului de investiții  „Modernizare drumuri comunale 
DC75B, DC75E, L=3,779 km, comuna Gostavățu”; 

- suma de 150 mii lei  Primăriei Comunei Deveselu pentru 
implementarea unui proiect în ceea ce privește iluminatul public stradal 
pe drumul militar ce leagă DN 54 Caracal- Corabia de Unitatea Militară 
01871; 

- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei Colonești pentru 
realizarea obiectivului de investiții „Înființare Târg Săptămânal și Piață 
Agroalimentară”; 

- suma de 100 mii lei Primăriei  Comunei  Vlădila  în vederea 
finalizării următoarelor obiective de investiții : 

-” Extindere Scoală Generală pentru amenajare sediu primărie”; 
-”Construire piată agroalimentară și amenajare incintă în comuna 
Vlădila, județul Olt”. 
 (2) În mod corespunzător se diminuează 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 900 mii lei și se suplimentează 
cu aceeași sumă la capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe”, 
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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 în conturile de 
venituri 21.43.02.08 „Subvenții primite din bugetele consiliilor locale si 
județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ - 
teritoriale în situații de extremă dificultate” ale bugetelor locale ale 
Comunelor: Dăneasa, Oboga, Gostavățu, Deveselu, Colonești și 
Vlădila . 

Art.2 Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, 
în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit art.1. 

Art.3 (1) 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 . 

 (2) Direcția Economică, Buget - Finanțe, prin Serviciul Buget, 
Impozite si Taxe, va comunica prin adresa, comunelor: Dăneasa, Oboga, 
Gostavățu, Deveselu, Colonești și Vlădila, sumele alocate din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în 
bugetul Județului Olt  pe anul 2016. 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                                          Contrasemnează 
                                                           Secretar al Județului Olt 
                                                          Gabriel BULETEANU 

 
 
 

Slatina, 29.09.2016 
Nr. 157 
2ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  31 voturi 
„pentru”. 


