
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  cu privire la: repartizarea sumelor  defalcate  din 
                    T.V.A  pe unitati  administrativ  teritoriale pentru   
                    asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor  
                    de  invatamant  preuniversitar de stat pe anul 2004 

 
 
 Av ầnd  în vedere:  
? expunerea de motive pentru aprobarea Proiectului de Hot[r`re; 
? raportul nr. 7655/20.10.2004 al Directiei  Buget si Integrare 

Europeana   din cadrul aparatului propriu al Consiliului Jude\ean Olt;  
? prevederile Hotararii Guvernului nr.1567/2004 privind alocarea unor 

sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 
prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea 
cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat ; 

? prevederile Hotararii Guvernului nr.1672/2004 privind repartizarea  
sumei de 276 miliarde lei  pentru asigurarea cheltuielilor de personal 
ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , potrivit Ordonantei 
Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2004 ; 

? prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003;  
? prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind 

finantele publice locale aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.108/2004 ; 
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? avizul  nr.7832/27.10.2004 al comisiei pentru studii economico 
sociale , buget-finante , administrarea domeniului public si privat al 
judetului ; 

 
#n temeiul art. 104 alin. (1) lit. (e) ]i art. 109 alin. (1) din Legea  

         administra\iei    publice locale nr. 215/2001, cu  modificarile  si  
         completarile  ulterioare ; 

 
       Consiliul Jude\ean Olt adopt[ prezenta  h o t [ r â r e: 
 

Art. 1.  Se aproba repartizarea pe unitati administrativ teritoriale  a  
sumelor defalcate din T.V.A pentru bugetele locale cu suma de 
51.132.000 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal ale 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat   conform anexei  care 
face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.2.   Prezenta hot[r ầre se comunic[ Directiei  Buget si Integrare 
Europeana , Compartimentului Buget din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Jude\ean Olt, Directiei Generale a Finantelor Publice Olt 
pentru aducerea la @ndeplinire ]i Prefecturii Jude\ului Olt. 

 
 

 
                                                   PRESEDINTE  
                                                  Jenel  COPILAU 
  
 
 
 
 
 

                                                                                       Contrasemneaza ,                                           
                                                        Secretarul General 

                                            al Judetului 
                                                                 Marin  DOBRE 
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