
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                                              
 

 
 

cu privire la : - modificarea repartizarii pe unitati administrativ-   
                           teritoriale a sumelor alocate de consiliul judetean 
                           pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004 
      
 
 Avand in vedere : 
 
  

- expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarare ; 
- raportul nr. 8422/22.11.2004 Directiei Buget si Integrare Europeana  

din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 
- prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.108/2004;  
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.507/2003; 
- avizul nr. 8511/24.11.2004 al comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget, finante,administrarea domeniului public si privat al judetului. 
 

 
In temeiul art.104 alin (1) , lit.e) si art. 109 , alin.(1) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
 



CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r a r e: 
 
 

 Art.1. Se aproba diminuarea sumelor alocate de consiliul judetean 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004 cu suma de 2.000.000 mii 
lei de la bugetul propriu al consiliului judetean , respectiv suplimentarea cu 
aceeasi suma la unitatile administrativ-teritoriale din anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare; 
       Art.2. Prezenta hotarare se comunica Directiei Buget si Integrare 
Europeana, Compartimentul Buget din cadrul Consiliului Judetean Olt,  
Directiei Generale a Finantelor Publice Olt pentru aducerea la indeplinire si 
Prefecturii judetului Olt. 
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CONSILIUL JUDETEAN OLT                                            ANEXA  
                                                                               la H.C.J. nr.114/25.11.2004 
 
 
 

Modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale  
a sumelor alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 

pe anul 2004 
 

                                                              - mii lei- 
Nr. 
crt. 

LOCALITATEA SUMA 

1. BREBENI 75.000 
2. MILCOV 150.000 
3. MORUNGLAV 25.000 
4. NICOLAE TITULESCU 500.000 
5. OPORELU 200.000 
6. POBORU 200.000 
7. PRISEACA 100.000 
8. ROTUNDA 75.000 
9. TESLUI 75.000 
10. URZICA 100.000 
11. VITOMIRESTI 500.000 

 TOTAL COMUNE 2.000.000 
 Buget propriu consiliul 

judetean 
-2.000.000 

 TOTAL GENERAL 0 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 
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